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SUNU  
 

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü e girecek 6098 say l  Türk Borçlar 
Kanunu ve 6102 say l  Türk Ticaret Kanunu ülkemiz ticaret ve çal ma ha-
yat  aç s ndan önemli yenilikleri içermektedir. 

 
Halen yürürlükte bulunan 29.06.1956 tarih ve 6762 say l  Türk Ticaret 

Kanunu ile 22.04.1926 tarih ve 818 say l  Borçlar Kanunu geli en ekonomik 
ili kiler ve teknolojik ilerlemeler kar s nda çok yetersiz kalm t r. 

 
Özellikle Avrupa Birli i’ne üye aday  konumunda bulunan ülkemizin, 

Avrupa Birli i müktesebat na uyum sa lama gere i de bu Kanunlar n ç ka-
r lmas nda önemli etken olmu tur. 

 
Konfederasyonumuz getirilen yeni düzenlemelerin ülkemiz i  alemi ve 

çal ma hayat  aç s ndan de erlendirilmesi amac yla 20-21 Eylül 2011 tarih-
lerinde stanbul’da “Çal ma Hayat  Aç s ndan Yeni Borçlar Kanunu ve 
Ticaret Kanunu Semineri”ni düzenlemi tir. 

 
Seminerimizde Akademisyenler taraf ndan sunulan de erli tebli leri 

kitap haline getirerek, ilgililerin faydas na sunmay  görev bildik. 
 
Söz konusu iki Kanunun uygulama dönemine k tutmas  ve baz  so-

runlu maddelerle ilgili ileride yap lacak de i iklik çal malar nda kullan la-
bilmesi bak m ndan, bu kitab m z n uygulay c lara ve di er ilgililere önemli 
bir kaynak olu turaca  dü üncesindeyiz. 

 
Seminerimize kat lan de erli tebli  sahiplerine, tart malar bölümünde 

görü  ve önerilerini payla an tüm misafirlerimize bir kez daha te ekkür ede-
rek, sunulan yay n n konuyla ilgili herkese katk  sa lamas n  diliyoruz. 
 
 

Sayg lar m zla,  
Türkiye veren Sendikalar  Konfederasyonu 
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AÇILI  KONU MALARI 
 
 
AV. HAKKI KIZILO LU (T SK Hukuk Mü aviri) - Sayg de er 

konuklar, öncelikle Türkiye veren Sendikalar  Konfederasyonu taraf ndan 
düzenlenen “Çal ma Hayat  Aç s ndan Yeni Borçlar Kanunu ve Ticaret 
Kanunu Semineri”mize ho  geldiniz. 

Malumlar  oldu u üzere geçti imiz 4 ve 14 ubat tarihli Resmi Gaze-
te’de yay mlanan 6102 say l  Türk Ticaret Kanunu ile 6098 say l  Türk 
Borçlar Kanunu’na ili kin olarak düzenledi imiz bu seminerimizin benzeri 
faaliyetler ileriki dönemde ba ka yeni düzenlemeleri de içerecek ekilde 
sürdürülecektir. 

imdi aç l  konu mas n  yapmak üzere Türkiye veren Sendikalar  
Konfederasyonu Yönetim Kurulu Ba kan  Say n Tu rul Kudatgobilik’i kür-
süye davet ediyorum; buyurun Ba kan m. 

TU RUL KUDATGOB L K (T SK Yönetim Kurulu Ba kan )- 
De erli arkada lar m, bu kongrenin, çal man n bu taraf n  ba latmadan ev-
vel de erli hocalar m Say n Özkorkut, Say n Tekinalp ve Say n Ba kan m z 
Co kun’u kürsüye davet ediyorum; buyurun efendim. Kürsüyü sizlersiz i -
gal etmek bana zor geldi, sizin yan n zda olmak arzusuyla bunu yap yorum. 

Çok de erli hocalar m, çok de erli ba kan arkada lar m, çok de erli 
misafirler ve de erli konuklar; ülkemiz i  yerleri ve çal ma hayat  aç s ndan 
fevkâlade önem arz eden Türk Ticaret Kanununun ve Borçlar Kanununun 
masaya yat r laca  bu seminerimizde sizleri aram zda görmekten duydu-

um memnuniyeti ifade ediyorum ve gerek ahs m ad na, gerek Konfede-
rasyonum Yönetim Kurulu ad na hepinizi sayg yla selaml yorum. 

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü e girecek olan 6102 say l  yeni 
Türk Ticaret Kanunu ve 6098 say l  Türk Borçlar Kanunu, ülkemiz ekono-
misi ve ticaretiyle çal ma hayat  bak m ndan temel nitelikte iki Kanun. Her 
iki Kanunun son derece kapsaml  olmas  nedeniyle de bu seminerde, bu ça-
l mam zda konuyu iki ayr  günde ele alaca z; bu yap land rmaya lüzum 
gördük, çünkü konunun geni  kapsaml  olmas  hepsini bir arada almay  
mümkün k lmad . Bugün Ticaret Kanunu, yar n ise Borçlar Kanunu ile ilgili 
konular  de erli Hocalar m z n tebli leriyle dinleyece iz. 
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1 Ocak 1957 tarihinde yürürlü e 
girmi  olan Türk Ticaret Kanu-
nu, 54 y ll k çok ciddi bir zaman 
sürecince Türkiye’ye hizmet 
verdi. Dünyadaki geli meler, 
Türkiye’nin dünya ekonomisinde 
ald  yer, teknolojideki de i -
meler, internetteki de i meler, 
bilgi sistemindeki de i meler, 
bütün bunlar Türk Ticaret ve 
Borçlar Yasas n n art k yeni ba -
tan ele al nmas n  a ikâr hâle 
getirmi ti. Bu nedenle Türkiye 
Büyük Millet Meclisimiz, Hü-
kümetin önerisi üzerine Medeni 
Kanun, Ceza Kanunu ve  Ka-
nununda oldu u gibi, Türk Tica-
ret Kanunu ve Borçlar Kanunu-
nun da yeniden ele al n p düzen-

lenmesini çal malar n n içine koydu. Gene malumlar n z oldu u üzere hem 
Ticaret Yasas , hem Borçlar Yasas  gerekli komisyonlardan geçip yüce 
Meclisin huzuruna ç kt ktan sonra dahi ciddi bir süre raflarda kald . Biz, 
mütevaz l ktan uzakla madan aç kça söylemeliyim yedi sivil toplum örgütü, 
Türk Ticaret Yasas n n ve Borçlar Yasas n n böyle uzak tutulmas n  içimize 
sindiremedik ve gerek iktidar, gerek iki muhalefet partisi huzurunda ciddi 
bir çal ma turu düzenledik, çal ma yapt k ve ülkemizin, Türk Ticaret Ya-
sas n n, yeni bir yasan n gücüne niçin ihtiyac  oldu unu, Türk ticaret âlemi-
nin, bu yasa olmadan ana eksenine niçin oturamayaca n  uzun uzad ya ge-
rek iktidara, gerek muhalefete anlatmak durumunda kald k. Bunu da, -gene 
aç k söylüyorum- sivil toplumun vazifelerinden biri olarak gördü ümüz için 
yapt k. Gene çok ükranla kar l yorum ki, gerek iktidar, gerek muhalefet, 
bizim bir miktar arac l m zla, “Go-between” yapmam zla ortaya ç kan 
baz  teknik meseleleri de (hangi paragraftan, kaç maddeden sonra söz al na-
ca  gibi) çözerek, bu Kanunlar n yap lmas na çok ciddi bir ekilde katalizör 
olduk, katk  verdik. 

Avrupa Birli i’ne üyelik sürecinde T SK ve di er te kilatlar olarak 
büyük çabalar m z var biliyorsunuz. 6762 say l  Türk Ticaret Kanununun 
da, Avrupa Birli i’nin ticari irketler, sermaye piyasas , ta ma ve sigorta 
hukukuna ili kin yönergelerine, tüzüklerine göre art k de i tirilmesi zorun-
lulu u do mu tur. Di er taraftan, Türkiye’nin uluslararas  piyasalar n bir 
parças  olabilmesi için ve bu piyasalarda birebir rekabet edebilmesi için bu 
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kurumlara ve kurallara yer veren bir Ticaret Yasam z n olmas  da a ikârd . 
Dolay s yla, bütün bu arz etti im gerekçelerle haz rlanan 6102 Say l  

Kanunu haz rlayan Komisyonun Ba kanl n  üstlenen Hocam Profesör 
Doktor Ünal Tekinalp’e ve Komisyonuna kalbi ükranlar m z  ve te ekkür-
lerimizi arz ediyorum. Ayn  te ekkürlerim, Borçlar Hukuku Ba kanl n  
yüklenen de erli Prof. Dr. Nevzat Koç Hocama da gidiyor; size de te ekkür 
ve ükranlar sunuyorum. Çok büyük i  yapt n z ve yüce Meclis de, bu ek-
siksiz haz rlad n z Tasar lar  kanunla t rarak, Temmuz 2012’de yürürlü e 
girecek Kanunlar m z ile bu bo lu u doldurmu  oldu. 

6098 say l  Türk Borçlar Kanununun içerdi i hükümler, özel hukuk 
ili kilerini düzenleyen pek çok farkl  kanunu da etkiliyor. Kanun, özellikle 
hizmet sözle meleri, bireysel sözle meler, çal ma hayat n n bütün bu özel-
likleri ve ta d  önem nedeniyle bizim için de, yani çal ma hayat  için de 
temel kanun niteli inde. Borçlar Kanunumuzun hizmet sözle melerine yö-
nelik k sm nda yer alan olan düzenlemeler hem 4857 say l   Kanununun 
kaps m  d nda kalan i ler için ve i çiler için, hem de  Kanunu ve di er 
özel  kanunlar nda hüküm bulunmayan kanunlar bak m ndan bir bo luk 
doldurmas  bak m ndan da fevkâlade önemli. Örne in ceza ko ulu veya ibra 
ve rekabet yasa , ki isel verilerin kullan lmas , i çinin ki ili inin korunma-
s  gibi konularda, di er i  kanunlar nda hüküm bulunmad  için Borçlar 
Kanunu esas kanun noktas na geliyor. Ancak, 6098 say l  yeni Borçlar Ka-
nunumuzda, çal man n temelini olu turan sviçre Medeni Kanununun çevi-
rileri s ras nda, sviçre’de çal ma hayat n  düzenleyen ve Borçlar Kanununu 
etkileyen di er düzenlemelerde ve bu düzenlemelere ili kin temel dinamik-
lerde yeterince özenli davran lmad  ortaya ç k yor. Bunlar da, Türk çal -
ma mevzuat m z n mevcut dinamikleri aras nda gerekli ba lant lar  kurmak 
mecburiyetinde oldu umuz konular n ba nda geliyor. 

Yeni Türk Borçlar Kanununun hizmet sözle mesiyle ilgili k s mlar n n 
4857 say l   Kanununda yer alan benzer hükümler ile ili kilendirilmemi  
olmas  neticesinde de âdeta bir ara i  mevzuat  yarat ld . 

Kanunun kabul edili i s ras nda i çi ve i veren kurulu lar na resmi 
olarak dan lmas n  beklerdik; maalesef bu da Türkiye Büyük Millet Mecli-
si safhas nda olmad . Biliyorsunuz, bu konuda ILO’nun 144 say l , “üçlü 
dan ma mekânizmas n n bu esas kanunlarda çal t r lmas  artt r” diye bir 
konvansiyonu var ve Türkiye olarak bu konvansiyonu kabul etmi iz, ama 
buna ra men maalesef söyledi im eksiklik oldu. n allah, bundan sonra ha-
z rlayaca m z kanunlarda özellikle 2821 ve 2822 say l  Kanun de i iklikle-
ri, k dem tazminat n ve çal ma sürelerinde, i çi ve i veren kesimlerine da-
n madan, böyle bir ey yap lmamas  gerekti ini de bir kere daha burada 
vurgulam  olay m. 
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De erli konuklar, de erli misafirler; küreselle me sürecinde tüm ülke-
leri derinden etkileyen h zl  de i imi ya yoruz. Bunun beraberinde bölgesel 
bütünle meler oluyor. D a dönük ihraç etme ekonomileri, rekabet ekonomi-
leri, rekabet gücü, esneklik, özelle tirme, yeni üretim ve yeni çal ma mo-
delleri, kalite, verimlilik ve diyalo a dayal  i çi-i veren ili kileri gibi yeni 
yap land rmalar art k bu ça n kaç n lmaz olaylar . Yeni artlarda, çal ma 
hayat n n kalk nma stratejisi ve hedeflerine uyumlu ekilde düzenlenmesi ve 
i letilmesi, rekabet gücünü, giri imcili i ve istihdam  destekler mahiyette 
olmas  temel bir gereksinme. 

Çal ma hayat  alan nda, küreselle me sürecinde bilgi toplumuna 
uyum için gerekli düzenlemeleri de gerçekle tirebilen ülkeler kalk nma ya-
r nda biraz daha öne geçiyorlar. Türkiye’nin de bu bo lu u doldurmas  ve 
refaha giden yoldaki önümüzdeki engellerin kald r lmas  bahis konusu. 

Türk çal ma hayat n n, küresel rekabet artlar n n zorunlu k ld  ça -
da  yöneli leri yakalayabilecek ve Avrupa Birli i’yle bütünle menin gerek-
lerini yerine getirebilecek bir yap lanmaya ihtiyac m z oldu u a ikâr. 

Geli mi  ülke ekonomileri (özellikle Avrupa Birli i gibi) bugün çok 
ciddi sorunlarla bo u urken ve “Recession (durgunluk)” kap da görünürken, 
ülkemiz, ekonomik büyümenin ciddi olarak pozitif yerinde bulunuyor. 

2008 Mortgage krizinden sonra dünyadaki göstergeler dibe vurdu ve 
ekonomiler bundan fevkâlade zarar gördüler; ama Türkiye, 2010 y l nda, -
geriye dü mesine ra men- mütevaz  bir ekilde, 2011 y l nda birinci çeyrek-
te gayri safi milli has las n  yüzde 11, ikinci çeyrekte yüzde 8.9 büyütme 
imkân  buldu; bunu çok ciddiye almak laz m. Niye? Çünkü Türkiye, Çin ve 
Hindistan’dan sonra, -hatta birçok rakamda onlarla e it seviyede- bu büyü-
me ivmesini kazanm  bulunuyor. Nas l büyüdük? Büyümemizde iki teme-
limiz var: Bir, Türk sanayi ve hizmetler sektörü (bankac l k, turizm, ticaret) 
dünya kalitesinde ve dünya fiyat nda mal üretmeyi becerdi, dünyayla reka-
bet eder hâline geldik; iki, bütün bu dünya piyasalar nda, Avrupa uyumunu 
tamamlamam  olmam za ra men “Acquis communautaire”nin, yani Avru-
pa müktesebat n n da yüzde 75’ini, yüzde 80’ini Türkiye’de uygulayarak bu 
neticeye vard k. 

Dün gazetelerde gördünüz; Kalk nmadan sorumlu Say n Bakan m, 
“Türkiye’de çal ma sürelerini acaba de i tirsek, indirsek de istihdam  bu 
yolla, kolay taraf ndan düzenleyiversek” diye bir beyanda bulundu. Tabii, 
eski planlamac  olan ve kap s nda “Devlet Planlama Te kilat ” yazarken 
bugün “Devlet Kalk nma Bakanl ” yazan bir Bakanl k koltu unda oturan 
bu de erli Bakan m za te ekkür ve sayg lar m  sunuyorum ama, dilerdim ki, 
bunu söylemeden evvel, bunu bas na vermeden evvel tarafeynle, i çilerle ve 
i verenlerle, Türk çal ma hayat nda bu yüzde 11, yüzde 8.9 büyümeyi ya-
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pan Türk sanayine ve Türk sanayinin temsilcilerine bu konular , “ey siste-
min oyuncular , 24 saati bu i in içinde ya ayan insanlar, ben böyle bir ko-
nuda bir fikir üretiyorum bu konu nicedir, Avrupa’da nas ld r, dünyada ne 
oluyor” diye bir dan s n. Efendim, Türkiye’yi OECD ortalamalar na çeke-
cekmi iz. Kim OECD? OECD’nin bir ucu Japonya, bir ucu Amerika Birle-
ik Devletleri. Kimi nereye çekiyorsunuz? Bir eli 20 derece so uk suda, bir 

eli 20 derece s cak suda olan adam n vücut s cakl  ortalama 0’d r, normal-
dir ama, adam n bir eli donar, di er eli de yanar. Dolay s yla, böyle ortala-
malarla konu mak pek anlaml  de il. 

Bu noktadan sonra dahi, Türk i çi kesimiyle, -ki onlardan bir talep 
yok, çal ma süreleriyle ilgili i çi konfederasyonlar ndan bir talep yok- fazla 
mesai ve i in düzenlenmesi ve özellikle mevsimsel düzenlenme bak m ndan, 
i verenin sevk ve idare hakk n  kullanarak 126 ülkeye sanayi mamulü ihraç 
eden bir ülkede, bu konular n dan lmadan yap lmas  beni hakl  olarak ra-
hats z etti ve ediyor. 

Kendisi burada yok ama, g yab nda söyledi im eyleri yar n bir mek-
tupla kendisine de arz edece im için, -mektubu haz rlad m, bugün de imza-
lad m- dolay s yla pek g yab nda konu uyormu um gibi beni yorumlamay n 
rica ederim. 

Söyledi im gibi, ülkemiz, Çin, Hindistan gibi, küresel ekonominin bü-
yük oyuncular yla ayn  kulvarda yar maya ba lad  ve büyüme rakamlar yla 
buraya geldik. Bugün önümüzde çok daha büyük problemler var. Bu neden-
le, Türk Ticaret Yasas n n ve Borçlar Yasas n n Temmuz 2012’de yürürlü e 
girerek Türkiye’ye çok daha büyük geli me imkânlar  sa layaca na, ticaret, 
servis ve çal ma hayat na büyük faydalar getirece ine inan yoruz. 

Bu Kanunlar n ç kmas nda gösterdi imiz çaban n yerine varm  olma-
s ndan dolay  büyük mutluluk duyuyorum. Bu Kanunun en iyi ekilde ül-
kemizde uygulanmas  için de, veren Sendikalar  Konfederasyonu olarak 
bize dü en ve dü ecek olan bütün mükellefiyetleri de aynen uygulama sözü-
nü say n Profesörlerin huzurunda arz ediyorum. 

Bu Yasalar n ba ar l  olaca na ve geçen Yasan n çok müthi  ekilde 
Türkiye’ye 54 sene hizmet etti i gibi bu yeni Yasalar m z n da önümüzdeki 
50 senelere, 60 senelere, 70 senelere hizmet verece ine inan yorum. 

Bu bak mdan, tekrar bu Yasalar  haz rlayan, dü ünen ta nan ve Ko-
misyon olarak gecesini gündüzüne katarak bu noktaya getiren de erli iki 
bilim adam na kendi ad ma ve buradaki bütün meslekta lar m ad na tekrar 
te ekkür ve ükran sunuyorum. 

imdi kürsüyü i in sahiplerine b rak yorum. 
Solmaz Co kun Han m buyurun kürsü sizin. 
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I. OTURUM 
 
 

Oturum Konusu : Yeni Türk Ticaret Kanunu 
Oturum Ba kan  : Solmaz CO KUN 
Konu mac lar : Prof. Dr. Ünal TEK NALP 
  Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT 

 
 
OTURUM BA KANI: SOLMAZ CO KUN (T SK Yürütme Ko-

mitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi)- Te ekkür ederim Say n Ba kan. 
De erli akademisyenlerimiz ve de erli konuklar m z; “Çal ma Ha-

yat  Aç s ndan Yeni Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu Semineri”mize 
tekrar ho  geldiniz diyorum. 

Seminerimizin ilk oturumunda, Türk Ticaret Kanununda yap lan de i-
ikliklerin bir k sm n  hep birlikte ö renece iz, sonraki oturumda ise, ö -

rendi imiz kadar n  de erlendirece iz, çünkü Kanun 1000’i a k n maddeden 
olu mu  bulunuyor. Burada, hocalar m z n seçti i ufak bir k sm n  de er-
lendirme ve ö renme imkân m z olacak. 

Çok de erli iki akademisyenimiz birikimlerini bizlerle payla acaklar. 
Bizlerle olduklar  ve bize kat ld klar  için kendilerine bir kez daha te ekkür 
ediyorum. 

Bildi imiz kadar yla yeni Türk Ticaret Kanunu i  dünyam zda yeni bir 
dönem ba lat yor ve bugüne kadar gelen ezberimizi esasl  bir ekilde bozu-
yor. 

Mevcut Türk Ticaret Kanunumuz ticari ya am m z  1957 y l ndan bu-
güne ta m  ve görevini, i levini yapm  ve bitirmi , art k yenileme zaman  
gelmi . Küreselle meyle birlikte tüm ülkeler, özellikle sosyoekonomik ve 
teknolojik altyap  bak m ndan birbirine ba ml  hâle gelmi ler. Bu nedenle, 
ülkemizde de, uluslararas  piyasalar n kurumlar na, kurallar na ve standart-
lar na uyumlu düzenlemelerin yap lmas  kaç n lmaz olmu tur. 
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Uluslararas  standartlara 
uyum, irketlerimizin dünya pi-
yasalar na ç kmalar n n anahtar  
niteli indedir. Yeni Türk Ticaret 
Kanunumuz; finansal raporlama, 
denetim ve yönetim gibi pek çok 
alanlarda uluslararas  standartla-
ra uygun olarak yapm  oldu u 
düzenlemelerle bu anahtar  i  
dünyam za sunmaktad r. 

Yeni Ticaret Kanunumuz, 
uzun süren çal malar sonucunda 
13 Ocak 2011’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi taraf ndan kabul 
edilmi  olup 1 Temmuz 2012 
tarihinden itibaren yürürlü e 
girecektir; 1.5 y l geçi  süresi 

tan nm t r. Bu süre içinde irketler kendilerini yeni Yasan n getirdiklerine 
haz rlayacaklard r. Bu ba lamda, daima i  dünyas n n hizmetinde olan 
T SK, üyelerine, yeni Yasan n getirecekleri hakk nda bilgi vermek amac yla 
bu semineri düzenlemi tir. 

Oturumumuzun ilk konu mac s  olan Say n Ünal Tekinalp, yeni Tica-
ret Kanunumuzun “Genel Hükümleri, Ticari letme ve Ticaret irketleri” 
hakk nda bilgi verecektir. kinci konu mac m z olan Say n Korkut Özkorkut 
ise, “Sermaye irketlerimizde Finansal Raporlama ve Denetime li kin Ye-
nilikler” hakk nda bilgi verecektir. 

Sözü k ymetli akademisyenlere b rakmadan önce kendilerini sizlere 
k saca tan tmak istiyorum. Biliyorum ki, burada çok ki i bu de erli iki aka-
demisyeni çok iyi tan yor; benim yapaca m sadece bir k sa hat rlatma ola-
cak. 

Say n Ünal Tekinalp 1958 y l nda stanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesinden mezun olmu tur. Ayn  Üniversitede 1966 y l nda doçent, 1973 y -
l nda profesör olmu tur. 

1997’den 2002 y l na kadar stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ti-
caret Hukuku Anabilim Dal  Ba kan  olarak görev yapm  ve 2002 y l n n 
May s ay  ortas nda kendi iste iyle bu görevden ayr lm t r. 
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2000-2011 y llar  aras nda Türk Ticaret Kanunu Tasar s  Komisyon 
Ba kan  olarak görev yapan Say n Tekinalp, 2008 y l ndan beri ALLEA 
Fikri Mülkiyet Komitesi Üyesi bulunmaktad r. 

Doç. Dr. Korkut Özkorkut 1989 y l nda Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun olmu tur. 

1992 y l nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi letme 
Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dal  Ara t rma Görevlisi olarak çal ma-
ya ba lam t r. 

2001 y l nda ayn  Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel 
Hukuk, Ticaret Hukuku Anabilim Dal nda doktora e itimini tamamlam t r. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasar s yla ilgili olarak Adalet Alt Komis-
yonu ve Esas Komisyonda yap lan çal malara kat lm t r. 

Say n Özkorkut hâlen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-
sinde Ö retim Üyesi olarak çal maktad r. 

Her iki akademisyen de ülkemize pek çok hukukçu yeti tirmi tir ve 
yine kendi alanlar nda çok de erleri yay nlar  ve eserleri bulunmaktad r. 
Ayr ca, biraz önce de belirtti im gibi, Yeni Ticaret Yasas  üzerinde önemli 
katk  ve emekleri bulunmaktad r. 

Say n konuklar konu mac lara söz vermeden önce toplant n n ak  ve 
yönetimi hakk nda da ufak bir aç klama yapmak istiyorum. Birinci Oturum-
da akademisyenlerimiz birer saat konu acaklar. K sa bir aradan sonra, soru-
cevap k sm na geçece iz. Bu arada konuklar m z n sorular n  konu mac  ad  
belirterek kâ tlara yazmalar n  ve bu konuda görevlendirilmi  arkada lara 
vermelerini rica ediyorum. Böylece zaman  daha etkin bir ekilde kullanm  
olaca ma inan yorum. 

imdi de, uygulamaya ba laman n ilk ad m  ö renmektir diyor ve sö-
zü Say n Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e b rak yorum; buyurun Hocam. 
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YEN  TÜRK T CARET KANUNU 
Genel Hükümler; Ticari letme; Ticaret irketleri 

 
 
PROF. DR. ÜNAL TEK NALP (Türk Ticaret Kanunu Tasar s  

Komisyon Ba kan )- Say n konuklar güzide toplulu unuza hitap etmekten 
büyük bir mutluluk duyuyorum. 

Konu mama ba larken 
Türkiye veren Sendikalar  
Konfederasyonuna iki sebeple 
te ekkür etmek isterim: Birinci 
sebep, Türk Ticaret Kanunu Ta-
sar s na devaml  olarak verdikle-
ri destek içindir. Bu deste in en 
somut örne i, bu Kurulu un da 
2010 y l nda Hükümeti ve muha-
lefet partilerini ziyaret ederek 
kanunun ç kmas  için göstermi  
olduklar  çabad r. Bu çabay  her 
zaman ükranlarla hat rlayaca-

m. Bu vesileyle Ba kan, de er-
li dostum ve ö rencim Say n 
Kudatgobilik’e de huzurunuzda 
te ekkür ederim. 

De erli dinleyiciler bugün 
size anlataca m Ticaret Kanunuyla ilgili ba lang çta baz  rakamlar vermek 
istiyorum. Bu rakamlar  duyunca, yap lmak istenenin gerçek nedenini daha 
iyi anlayaca n za inan yorum. Ülkemizde 95 bin tane anonim ortakl k var-
d r; limited ortakl k say s  ise 700 bindir. Bu 700 bin limited irketin kaç n n 
gerçek anlamda limited irket oldu u bilinmemektedir, çünkü bu irketler-
den 300 bine yak n n n gayri faal oldu u, 250-300 bininin de, hayat standar-
d  irketi dedi imiz irketlerden meydana geldi i söylenmektedir. “Söylen-
mektedir” diyorum, çünkü bu konuda hiçbir resmi te ekkülden Komisyo-
numuz bilgi alamam t r. Bunun manas  u: Gelir Vergisi Kanununa göre, 
bir kimsenin Gelir Vergisi yükümlüsü olarak beyan etti i vergiyle ya ad  
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hayat n standard  birbirine uymuyor ise bu ah s takdire al n r, yani hayat 
standard na uygun bir vergiyi beyan etmesi icap etti i kendisine bildirilip 
buna göre ceza kesilir. Bu ah slar, sermayesi 5000 lira olan bir limited ir-
ket kuracak olurlarsa bu kontrolden kurtulurlar. Türkiye’de 300 bin civar n-
da bu tipten limited irket vard r. 700 bin limited irketin bir k sm n  bunlar 
te kil etmektedir. 

Ülkemizdeki 95 bin anonim irketten halka aç k olanlar n say s  sade-
ce 580 tanedir. Bu 580 tane irketin gerçek anlamda bütçe yapt n  ve mu-
hasebesi oldu unu bilmenizi ba lang çta isterim. 

Bir ülkenin Ticaret Kanunu, o ülkenin ticari ili kilerini düzenleyen 
kanunu oldu u için sadece 580 tane irketi dü ünerek yap lamaz. Komisyon, 
getirmi  oldu u bütün kurallar , 95 bin anonim ortakl  ve gerçek say s  
belki de 300-400 bin civar nda olan limited irketi dü ünerek koymu tur, 
çünkü ülkemizde bütün yeniliklerin sadece halka aç k irketlere getirilmesi 
ve di erlerinin tamam yla karanl kta b rak lmas na ili kin bir direnç vard r. 
Bu da bizim ekonomimizi derinden etkilemekte ve Türkiye’nin hiçbir trendi 
gere i gibi kar layamamas na sebep olmaktad r. 

Huzurunuza getirmek istedi im birinci soru udur: Niçin yeni bir Türk 
Ticaret Kanunu, acaba mevcut kanun de i tirilerek, baz  noktalarda aç l m-
lar yap larak, baz  yeni kurumlara yer verilerek yenile tirilemez mi idi? 
Çünkü bu görü  de, hiçbir zaman Komisyona hâkim olmam t r ama Türki-
ye’de yerle ik görü lerden birisidir. 

Ba lang çta unu söyleyeyim ki; Profesör Hirsch’in haz rlad  1957 
tarihli Türk Ticaret Kanunu zaman n n mükemmel kanunlar ndan biriydi. 
Ben bir torun asistan olarak Hirsch’in yan nda 3 y l çal t m, çünkü benim 
Hocam Halil Arslanl  Hirsch’in Türkiye’deki ilk asistan yd  ve beni onun 
yan na yollad . Onun için, o kanunu çok yak ndan tan yorum, o kanunun 
ülkemize yapt  katk lar  yak ndan biliyorum, o kanunun etraf nda geli en 
ö retileri ve kökle en içtihatlar  ve getirdi i bir akademisyen ku a n  da 
yak ndan tan yorum. 

Bu Kanunun üstünden hangi büyük olaylar geçti? 1950 y l n n ortala-
r nda, bir Gümrük Birli i hâlinde ba layan Avrupa Ekonomik Toplulu u 50 
y lda, ekonomik ve ticari yönü çok kuvvetli siyasi bir Birli e dönü tü; daha-
s , bu Birlik kendi somut hukukunu, maddi hukukunu getirdi. Bu hukuk en 
çok Ticaret Hukukunu ilgilendiriyordu; üphesiz  Hukukunu da ilgilendir-
di, sermaye piyasas  hukukunu da ilgilendirdi, çevre hukukunu da ilgilen-
dirdi ama, ticaret hukukunu birinci elden ilgilendirdi. Bizim Ticaret Huku-
kundan anlad m z hukuk geni  bir hukuk. Bugün uygulanmakta olan Ka-
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nunumuz ve gelecekte olan Kanun 6 büyük kitaptan olu uyor; ticari i letme, 
ticaret irketleri, k ymetli evrak, deniz ticareti, ta ma i leri ve sigorta huku-
ku. Bunlar n hepsinde Avrupa hukukunun düzenlemeleri var. Türkiye, tam 
üyelik için müzakere yapan bir ülke olarak Avrupa müktesebat  dedi imiz 
bu hukuku almak mecburiyetindedir. Bunun için bir ulusal program ç kar-
m t r ve bu ulusal programda Türk Ticaret Kanununun s ras  5’inci s rad r. 
Bu size, Ticaret Kanununun önemini belirtebilecek likit bir delildir. 

ki (hangi görü te olursan z olun, kar s nda da olun); bir gerçek, dün-
yada küreselle menin gittikçe yerle mekte oldu udur. Küreselle menin so-
mut bir yap s  da vard ; bunun ad  da Dünya Ticaret Örgütüdür. 

Dünya Ticaret Örgütünün bugün 123 üyesi vard r ve Türkiye bunlar-
dan bir tanesidir. Dünya Ticaret Örgütünün somut bir hukuku var; ticaret 
hukukundan ba l yor gümrüklerden geçiyor, fikri mülkiyet hukukuna, i  
hukukuna kadar uzan yor ve uyu mazl klar  çözen özel hakem kurullar  var. 
Biz bunlar n hepsine tabiyiz. 

Üç; dünya büyük bir teknolojik ilerlemenin etkisi alt nda. Bunlardan 
bir tanesi ticaret hukukunu çok ilgilendiriyor; o da internetteki ilerlemedir. 

nternetteki ilerleme, e-ticaret dedi imiz elektronik ticareti ortaya ç -
karm t r. Bugün size anlataca m Kanunda, elektronik ortamda genel ku-
rullar var, elektronik ortamda yönetim kurullar  var, dijital ortamda 10 daki-
ka içinde kurulan ticaret irketleri var (noterlere gitmeden, tasdikleri yap-
madan.) Bugünkü Ticaret Kanununun içerisinde elektronik ortamda tutulan 
muhasebeler var, elektronik ortamda saklanan belgeler var, elektronik or-
tamda ibraz edilen belgeler var, elektronik ortam n postas  var. Ticaret Ka-
nununda art k, eski, klasik, taahhütlü mektup, iadeli taahhütlü mektup git-
mi , onun yerine do rudan do ruya elektronik posta gelmi tir ve kanunlar 
buna göre yap lm t r. 

u üç sebep ba l  ba na önemli sebepler. Bir de dünya ticaretinin 
döndü ü yeni yönergeyi dü ünün. Bu yönergede, bu çevrede effafl k var, 
hesap verebilirlik var, sosyal, toplumsal sorumluluk var ve e itlik ilkesi var. 
50 y l önce bunlar n hepsi slogan mahiyetindeydi. 

Arkada lar imdi size bir istatistik daha vereyim. 50 y l içinde Avrupa 
Toplulu unun 27 ülkesinin bizim Ticaret Kanununun çerçevesinin içine 
giren kanunlar nda de i iklik say s  64’tür, 64 defa de i mi tir; bunlardan 
12 tanesi büyük reform mahiyetindedir. Bu 50 y l içinde Türk Ticaret Ka-
nununda hiçbir köklü de i iklik yap lmam t r; baz  de i iklikler nisaplarla 
ilgilidir, baz  de i iklikler sigorta k sm nda prim toplanmas  ve prime ili kin 
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de i ikliklerle ilgilidir, baz lar  da son derece marjinalde kalan de i iklik-
lerdir. Biraz evvel size söyledi im gibi, sadece baz  hükümlerin de i tiril-
mesi, baz  noktalarda aç l m yap lmas yla bu Kanun yeni dünya nizam na 
uyamazd , Türkiye’ye de hiç uyamazd . Neden? Türkiye bugün bir taraftan 
G-20 dedi imiz 20 büyük ekonomi içinde yer al yor, bir taraftan da, Avrupa 
Birli i’yle tam üyelik için müzakere yap yor. 

Bir de, Türkiye’nin içinde bulundu u ba ka artlara bak n. 1943 tarihli 
bir Alman Kanunundan gelen muhasebe ilkeleriyle, -ki bunlar Vergi Usul 
Kanununda yer al yor- muhasebesini tutuyor. Halbuki Türkiye’nin uluslara-
ras  piyasalar n dilini konu mas  laz m. Bu dil de, Vergi Usul Kanunundaki 
dil de ildir. Bir Türk i letmecisi bir Avrupa veya bir Amerikan veya bir 
Japon veya bir Çin, hatta Afrika ülkesiyle ili ki kurdu unda verdi i bilanço-
sunun dilini bu ülkeler tan m yor. Türkiye’de bu 95 bin anonim irket 50 
y ldan beri, hiçbir kalite art  aranmayan denetçiler taraf ndan denetleniyor. 
“Bu finansal raporlar n z  hangi ilkelere göre denetlediniz” dedi inizde bi-
zim verecek cevab m z yok; halbuki dünyada, -belki muhakkak demeyeyim- 
Orta Afrika ülkelerine kadar gitmi  olan uluslararas  denetleme ilkeleri var. 
Hele Enron olay ndan sonra bu konu çok daha büyük bir ehemmiyet kazan-
d . 

Yeni Ticaret Kanununun sebeplerini de burada dikkate al n. Bu Kanun 
yap l rken hedefler nelerdi? 

Bizim Komisyonumuz 45 ki ilik bir Komisyondu. Kalabal k bir Ko-
misyon olmas n n sebepleri vard , çünkü 6 kitab n uzmanlar n  bar nd rma-
l yd . Ticaret irketlerinde uzman olanlar sigortadan anlam yor, sigortada 
uzman olanlar deniz ticareti uzman  de il. Onun için biz, hiçbir zaman 45 
ki iyle ful çal mad k. Ama sigortay  çal rken bütün sigorta uzmanlar  ful 
olarak oradayd lar. 

Komisyonumuz 673 oturum yapm t r. Zaman zaman toplanm  bir 
Komisyon de ildir; her 10 günde bir toplan p leyli ö renci gibi Ankara Hâ-
kim Evinde 3 gün devaml  çal m t r. Bu 673 toplant  içerisine, alt komis-
yonlar n kendilerine ili kin k s mlar  haz rlama çal malar  dahil de ildir. 

Komisyon Ba kan n  kendisi seçmi tir, Komisyon Ba kan  Adalet Ba-
kanl  taraf ndan seçilmi  de ildir. Komisyon, Türkiye’deki bütün ticaret 
hukuk ö retim üyelerinden, Yarg tay’ n ticaret hukukuyla ilgili dairelerinin 
üyelerinden, ilgili bakanl klardan (Maliye Bakanl , Ula t rma Bakanl , 
Sanayi ve Ticaret Bakanl  gibi) ve özel kurulu  temsilcilerinden meydana 
getirilmi tir. 



 

- 21 - 

2000 y l nda çal maya ba lam , 2005 y l nda 1530 maddelik ilk tasa-
r y  vermi , bu tasar n n kamuoyuna sunulmas ndan 4 ay sonra da, 16 sivil 
toplum örgütüyle Komisyon ayr  ayr  çal maya ba lam t r; diyelim ki, 
TÜS AD’a 5 saatlik bir süre ay rm t r, Türkiye Sigorta ve Reasürans Der-
ne ine 4 saat vakit ay rm t r. Komisyon onlar n bütün fikirlerini bilmekte-
dir. Tekliflerinin hepsi kabul edilmemi tir, ama onlar da niçin kabul edilme-
di ini bilmektedirler. Komisyonlar bütün kademelerde bu 16 sivil toplum 
örgütü görü lerini tekrar kabul ettirmek için çal m lard r. 

Öyleyse, diyebilirim ki, bu çal ma çok yönlü, çok kat lmal  bir çal -
mad r ve Adalet Bakanl  bundan sonra bütün temel kanunlar n sivil top-
lum örgütleriyle çal mas  esas n  getirmi tir. 

Arkada lar size burada Kanunun 6 kitab n  anlatacak de ilim. Onun 
için, istek üzerine ve sizin de ilgilerinizi dikkate alarak ticari i letme ve tica-
ret irketleri, ama özellikle anonim ve limited irketler üzerinde duraca m. 
Buradaki de i iklikler çok köklüdür, çok radikaldir. Türkiye’nin hukuk ve 
uygulama haf zas na yeni kapasiteler ve haf zalar katabilecek yeni müesse-
seler gelmi tir. Bu müesseseler, imdi gene benim Ba kanl n  yapt m, 
Sanayi ve Ticaret Bakanl  nezdinde, ikincil mevzuat çal malar  ile des-
teklenmektedir. Türkiye’de imdi ilk defa burada, bu ikincil mevzuat ile on-
line genel kurullar , on-line yönetim kurullar n , elektronik posta, dijital ir-
ket kurulmas  göreceksiniz, internet sitesine konulmas  laz mgelen bilgilerle 
kar la acaks n z. Dikkat edin, bu ikincil mevzuat n hiçbiri bildi iniz klasik 
konularla ilgili de ildir. Bunlar n birço unda d ar dan yard m al nm t r; 
mesela on-line düzenlemelerle ilgili olarak Orta Do u Teknik Üniversitesi 
ve Türk Telekomla güvenlik aç s ndan çal lm t r; bu yaln z hukukçunun 
yapabilece i eyler de il. 

Amac m z udur: 1 Temmuz’da 25 tane ikincil mevzuat  da yürürlü e 
sokmak istiyoruz, ki bu 1000 sayfay  geçen bir düzenlemedir. 

Hedefler neler; imdi onu tespit edelim, k saca bunu da belirtmeliyim. 
unu hep söyledim, tekrar ediyorum: Hiçbir hedefi Komisyon tespit etme-

mi tir, Türkiye hedefleri kendisi Komisyona empoze etmi tir. Bununla unu 
söylemek istiyorum: Türkiye’nin konumu, artlar , geldi i nokta. Hedefleri 
bizzat kendisi tespit etmi tir. 

Birinci hedefimiz, Avrupa Toplulu uyla tam uyumu sa lamakt r. 
Avrupa Toplulu u hakk nda size bilgi vermeliyim. Avrupa Toplulu u 

bir zihniyet de i ikli ini gerektiriyor; bu kolay bir ey de il arkada lar, bu 
kolay bir ey de il, bunu unutmay n z. imdi size bir ey söyleyeyim. Yeni 
Kanunda, irketle ortaklar aras nda cari hesap yasaklanm t r. Bu ne demek-
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tir biliyor musunuz? Ortak irketten borç alamaz. Bunun ba ka bir anlam  
daha var. irket gayri me ru harcama yapm  ise, bu ç k  bir yere yaz lacak. 
Nereye yaz l yor biliyor musunuz? Ortaklar cari hesab na, ortaklara bunu 
borç diye yaz yorlar. Aç k konu al m; irket rü vet vermi  veya ba ka gayri 
me ru bir menfaat sa lam , e er böyle bir aç k paras  yoksa bunu do rudan 
do ruya buraya yazacaklar. Bize üstü aç k ve kapal  devaml  diyorlar ki, 
“Türkiye’nin artlar n  bilmeden bu yap lamaz”; tahmin edemeyece iniz 
kadar çok bask  var, ama çok kibar, çiçekler aras ndan, f s lt  hâlinde söyle-
niyor. Hiçbir Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu, hiçbir bakanl k ve 
daire bu bilgiçlikleri kabul etmemi tir; minnettar m. Tahmin edemeyece i-
niz kadar özel görü meler yap lm t r. “Zihniyet de i ikli i”yle bunu kas-
tetmek istiyorum. 

Ba ka bir ey daha söyleyeyim. Anonim irketlerde denetleme raporu 
imdi nas l yaz l r bilir misiniz, vergiye ili kin tasdik raporu nas l yaz l r 

bilir misiniz? Sene sonunda mali mü avir 2-3 saatini verir ve bu raporlar  
haz rlar. Zihniyet de i ikli i nerede ba layacak? imdi, bir özerk kurulu  
her ay internete bir form koyacak, her denetçi denetledi i her irket için bu 
formu her ay dolduracak, e er denetlemeye ba lamam sa, sürekli denetim 
yapm yor ise bu formu dolduramayacak; diyelim ki, 1’inci ay n formunu 
doldurdu, 2’nci ay  dolduramayacak, 3’üncü ay  dolduramayacak. Raporunu 
ancak bu formlara göre yazabilir. Biliyor musunuz, aç k bir ekilde de il 
ama, ne kadar çok “hay r” diyen var. Bunlar  öyle ifade edelim: “Efendim 
bunun maliyeti ne olur?” “Biz bu kadar eme imizi bir irkete verecek olur-
sak bu irket bunu ödeyebilir mi?” “Biz bu kadar yeti mi  adam bulabilir 
miyiz?” 

Bunlar kar s nda size bir ey söyleyeyim: Türkiye’de bugün en büyük 
olan piyasa, denetleme piyasas d r. Avrupa Toplulu u gözünü bu piyasaya 
dikmi tir. Ne derseniz deyin (400 bin limitet irket, 95 bin anonim irket); 
e er biz bunu yapamazsak Türkiye irili ufakl  yabanc  denetim irketleriyle 
dolacakt r. Ben bunu bütün meslek sahiplerine söylüyorum; “sen yapam -
yorsun ama Avrupa ray ndas n (bizim kanunumuzda de il, onlar n kanunda 
yeri de var), mesleklerin serbest dola m ndan bu alan  aç n” diyecekler. 

Avrupa Toplulu u hakk nda, tan man z için unu söyleyeyim: Avrupa 
Toplulu u, üyelerinde ve müzakere yapan ülkelerde Avrupa yat r m iklimi-
nin olmas n  istiyor; bu onlar n sözü. Türk yat r m iklimi yok, Türk artlar  
yok, Türk anlay  yok; tabii Frans z anlay  da yok, Alman anlay  da yok. 
Buraya gelen bu yat r m iklimini ar yor. Demek ki, Türkiye bunun üstesin-
den gelmek mecburiyetindedir; zor olan budur arkada lar. Bu kanunun 
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önünde zorluklar var. Bu mekânizmalar Ticaret Kanununda yer al yor. Tür-
kiye’de, Komisyon tespitlerine göre, bu elemanlar da var. Türkiye’de, 4 
y ll k yükseke itim görmü  bulunan ve denetleme için müsait e itim gör-
mü  bulunan SMMM’lerin (serbest muhasebeci ve mali mü avir) say s  36 
bindir, 4000 tane de yeminli mali mü avir vard r (demek ki bu tahminen 38 
bin civar ndad r); bunlar n çal mas  laz m. 

Bana çok sordular; dediler ki, “vergi dairesine verdi imiz tasdik rapo-
runu size versek ne yapars n z?” Kanuna göre lisans n z  iptal ederiz dedim. 
“Olur mu?” diyorlar. Denetleme yapabilmemiz bunun için art. 

spanya Avrupa Toplulu una girdi inde, 6 ay içinde 700 tane büyük 
i letmesi çevre kirlili i dolay s yla kapat lm t r. Bu maliyetleri hesaba kat-
mam z laz m arkada lar. Filtre sistemleri tamamland ktan ve tefti ten sonra 
aç labilmi tir. Bir spanyol profesör bir seminerde dedi ki, “o zaman herkes, 
i letmeciler, ‘maalesef art k Madrid’e gidemeyeceksiniz, problemi Mad-
rid’de hâlledemeyeceksiniz, Brüksel’e gitmeniz laz m geliyor’ dediler.” 
E er biz Avrupa ray nda kalacak isek bu de i iklikleri hesaba katmal y z. 
Ticaret Kanunundan vazgeçebilece iz ama, içece imiz suda bunu arayacak-
lar, kullanaca m z suda bu vas flar  arayacaklar, fabrikam z n çevre kirlili i 
aç s ndan bu vas flara sahip olmas n  istiyorlar. Bu bir medeniyet projesi; 
öyle diyorlar. Kar  olabiliriz ama, rayda kald m z sürece durum budur. 

Arkada lar benim anlataca m k sma ili kin birtak m genel yenilikleri 
size söylemeliyim: Bunlardan bir tanesi “ticari i letme” kavram . Fazla hu-
kuki oldu u için üzerinde durmayaca m ama, bir önemli yenilik oldu u 
için söylüyorum. Bugün bir ticari i letmeyi devretmek isteseniz, benim tek 
ki ilik bir i letmem olsa, buzdolab  ve di er ev e yalar n  sat yor olsam ve 
bu i letmeyi bir ki iye devretmek istiyorsam, tapudan sicile tescil ile gayri-
menkulleri ayr  devredece im, menkulleri teslim yoluyla devredece im, 
markalar m, patentlerim varsa, onlar  da fikri mülkiyet sicillerinde devrede-
ce im. Demek ki, hepsini teker teker devrederim. Hukukçu tabiriyle, her 
tasarrufi i lem usulüne göre yap lmal . Yeni kanun, bir ticari i letmenin tek 
bir sözle me ile devredilmesine imkân veriyor; bu çok önemli bir yenilik. 
Bir yaz l  i letme devri yap yorsunuz, Ticaret Siciline bunu kaydettiriyorsu-
nuz, gayrimenkulleriniz kendili inden geçiyor, teslim etmeden menkulleri-
niz kendili inden geçiyor, siz sadece sicile gidip cins tashihi yapt r yorsu-
nuz, malik tashihi yapt r yorsunuz. Ayn  ekilde, kiraya verilebilir. Zaten 
daha evvel ticari i letme rehni, yani ticari i letmenin bir bütün olarak 
rehnedilmesi gelmi ti; bu hâlledildi. 

ki; arkada lar hepinizin çok yak ndan bildi i, Ticaret Sicili elektronik 
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sicil hâline geliyor. Avrupa Toplulu u, 2015 y l ndan itibaren sadece sicil-
den bas l  ç kma verilmesini kabul etmiyor, yani sicile gidip ondan bir suret 
alma sistemini kabul etmiyor; diyor ki, “elektronik olacak, ben burada otu-
raca m, falan irketin acaba yönetim kurulu ba kan  kim, filan filan irketin 
durumu nedir, falan irketin 2010 bilançosu acaba nedir, buradan bunu gö-
rece im.” Bu topluma bilgi toplumu diyoruz. Bilgi toplumu demek, bilgiye 
ula abilen bir toplum demektir. 

Benim tahminlerimin çok fevkinde, Sanayi ve Ticaret Bakanl , Tica-
ret Sicilinin elektronize edilmesinde büyük ilerleme gösterdi. stanbul Tica-
ret Sicili elektronik hâle gelmi tir. Amaç, tek bir merkezi Ticaret Sicilidir ve 
bilgisayarla bulundu un yerden buna eri ebilmektir. Ticaret Sicilini daha 
evvel görmü  olan n z varsa, yüz binlerce pembe dosya vard  ve bu dosyala-
r n içindeki bütün bilgiler eksikti; imdi bu bilgilerin hepsi tamamlan yor. 

Arkada lar her anonim ve limitet irket bir internet sitesi i letecektir, 
kuracakt r, -bu bir propaganda için de il- buraya yat r mc lar n, -yeni bir 
tabirle söyleyeyim- finansal tablo okuyucular n n ilgilendi i bilgiler (denet-
leme raporlar , bilanço, kâr/zarar hesab , nakit ak m tablosu, özvarl k de i-
im tablosu) konulacakt r ve 5 y l süreyle burada kalacakt r. Yönetim kurulu 

üyelerinin ve idarecilerin ald  ücretler, primler, ikramiyeler, temsil masraf-
lar , seyahat masraflar  burada her ah s aç s ndan ayr  ayr  bildirilecektir. 
Bu bizim icad m z de il; Avrupa Toplulu unun yeni anlay  bu istikamet-
tedir. Genel kurul davetleri buraya konulacak. Genel kurul dokümanlar , en 
ba ta gündem olmak üzere buraya konulacak. Yönetim kurulunun kâr da -
t m teklifleri buraya konulacakt r. Kanun, tahdidi olmayan surette 24 tane 

k saym t r. Tabii ki bunlar tahdidi de ildir. Koymazsa ne olur? Koymaz-
sa, konulmam  bilgiyle ilgili her irket karar  ve i levi geçersizdir. Mesela 
genel kurul davet ilan n  internet sitesine koymad ysan z genel kurulda ald -

n z kararlar, ba ka bir ey ispat etmeye gerek olmadan ya kabili iptaldir 
veya geçersizdir; bunu her noktaya böyle götürebilirsiniz. Bu anlay a ef-
fafl k anlay  diyoruz. 

effafl k anlay  aleniyetten farkl d r, kamuyu ayd nlatma, yani 
“Disclosure” ilkesinden de farkl d r. effafl k arkada lar, bilgi verenin aktif 
olmas  demektir, bilgiyi bilgi alaca  alana açmas  demektir. E er bir kimse 
gidip bilgiyi ar yor ise ( imdi Türkiye’de oldu u gibi), o toplum bir bilgi 
toplumu de ildir. Hukukçular bir hüküm hat rlay n; kanun bugün 362’nci 
maddesinde, “her anonim irket bilançosunu, kâr/zarar hesab n , murak p 
raporunu vesaireyi genel kuruldan 15 gün önce irket merkezinde tetkike 
amade tutacak” diyor. Bir irketin hissedar  Gaziantep’teyse kalk p stan-
bul’a gelecek, irkete gidecek irkette bunu söyleyecek, -nas l bir hüsnüka-
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bul görece ini bilmiyoruz- ondan sonra bunu ç karacaklar m , ba ka gün mü 
gelecekler belli de il; bu toplumda bilgiye eri ilmiyor demektir, eri iyorsun 
ama, çok çaba sarf ediyorsun demektir. 

Türkiye bir bilgi toplumu de il. Savc l kta bir defa, bildi iniz gibi, -
bunlar  hepimiz bilmeliyiz- tahkikat gizli. Rekabet Kurulu hakk n zda soru -
turma aç yor, ilk müdafaan z  istiyor, dosyay  göreyim diyorsun, “bu safha-
da eri emezsin” diyor. Bunlar  hepiniz biliyorsunuz. Biliyor musunuz ki; 
bundan 2 sene önce ç km  Bilgiye Ula ma Kanunu var, hiç uygulanm yor. 
Kime bilgiye ula may  söylersen, “bizim kanunumuz aç k, ona istisna te kil 
eder” diyor. Bu nokta Türkiye’de Ticaret Kanununun getirmek istedi i bir 
yeniliktir. Her yerde bunu durdurmaya çal t lar, hiçbir kademede de imdi-
ye kadar ba ar  sa lamad lar. Ama, onlar n ba ar s zl  veya bizim ba ar -
m z, hangisi daha uzun ömürlü onu da bilmiyorum. 

Arkada lar, yeni kanun ile tek ki ilik anonim irket veya tek ki ilik 
limitet irket dedi imiz bir irket gelmi tir. Hemen unu söyleyeyim ki; bu 
a rt c  bir tabirdir, çünkü “ irket” demek, birden çok erikler demek, “or-

takl k” demek, birden çok ortaklar demek. Ben tetkik ettim, irketin Arapça-
s , vah i hayvanlar  yakalamak için birlikte kurulan tuzak demekmi . Dikkat 
ederseniz daha çok, birden çok insan var. irket de i te böyle bir kavram. 
Bunun en kuvvetli unsuru, ah slar birli i. Ama, bu birdenbire tek ki iye 
dü üyor. Neden? Do ru mu? 

Bir defa unu söyleyeyim: Tek ki ilik anonim ve limitet irket 100 y l-
d r kullan lan bir müessese, yaln z Avrupa de il, Türkiye 100 y ldan beri 
bunu kullan yor. imdi size onun iki örne ini söyleyece im. Örneklerden 
birincisi (etraf n zda binlercesi var): 5 ki ilik bir anonim irket kuruyorum. 
Yüzde 100 sermayeyi ben koyuyorum, itimat etti im 4 ki iye de birer tane 
hisse senedi veriyorum. Bununla da yetinmiyorum, hisse senetlerinin arka-
s na aç k ciro att r yorum (onlar n imzas ), ellerinden de hisse senetlerini 
al yorum. Hiç kimse u te ekkülün irket olmas ndan üpheye dü müyor, 
hiçbir kanun da, bu tipten kurulmu  irketlerin muvazaa oldu unu kabul 
etmiyor. Tan yorsunuz bu irketleri. Buna i reti irket diyoruz, baz lar  sa-
man adam irketi (yani 4 ki iye) diyor, mankenler irketi deniliyor; bu bir 
tarafa. Bu sadece Türkiye’nin kabul etti i bir durum mu? “Bunlar muteber-
dir” diye Avrupa mahkeme kararlar  da var. Aram zdaki bu i lemi çok güzel 
bir hukuki tabirle aç klayay m. “ nanç i levidir, bu muvazaa de ildir” diye 
tan yorlar. Tek ki ilik irket acaba niçin bu ekilde kullan lmak isteniyor? 
Bir ihtiyaca cevap veriyor. Nedir o ihtiyaç? Kolay karar almak ve kolay icra 
edebilmek. Ne derseniz deyin; bilhassa yak n ili kiyi gerektiren küçük ir-
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ketler demokratik bir ortam de ildir. E er demokratik bir ortam olsa, ser-
maye hâkimiyeti ilke olarak kabul edilmez, herkesin 1 oyu olur. Demek ki, 
de i ik bir âlemdeyiz. Bu bir. 

ki; 5 ki ilik bir anonim irketle ba lad k ve muvazaa, i reti de de il-
di. Topland  topland , bütün irketin paylar  benim elime geldi. Hiçbir ka-
nun, “bu irket tüzel ki ili in kendili inden kaybeder” demiyor; dahas , hadi 
onu demedi, “bilhassa asgari say dan dü erse bu irket münfesih” de demi-
yor. Bizim kanunumuz ne diyor biliyor musunuz? “Bu irket hakk nda fesih 
davas  aç l r” diyor. Kim açabilir diye kanuna bak yorsunuz, diyor ki, “di er 
ortaklar açar (di er ortak kalmam ), iki, alacakl  açabilir.” Ama, irket ba-
ar l ysa ve bir bankan n büyük kredi orta  ise, bütün kredilerini ödüyor ise 

niçin o alacakl  bu irkete fesih davas  açs n? Ba ka kanunlarda yok ama, 
bizimkisi dü ünmü ; “Sanayi ve Ticaret Bakanl  da açabilir” diyor. Sanayi 
ve Ticaret Bakanl  bugüne kadar açmam , hiç yok. Demek ki, aç lmad  
müddetçe tek ki ilik irket ya yor, aç lsa bile, hâkime demi  ki, “6 ay süre 
ver, düzelsin.” 1926 tarihli Ticaret Kanununun 443’üncü maddesi diyor ki, 
“böyle bir irkete 1 y l süreyle fesih davas  aç lamaz.” Diyeceksiniz ki, “çok 
liberal.” Evet. Kanun koyucu dü ünmü , demi  ki, “burada bir trafik kazas  
oldu, istemeden 1’e dü tü, tezgâh  niye da tay m”; açt rm yor. Demek ki, 
bu bir ihtiyaca cevap veriyor. 

1986 y l nda Avrupa Toplulu u dedi ki, “ey üyeler, siz ya s n rs z so-
rumlu tacir yan nda bir de s n rl  sorumlu tacir diye bir tacir yaratacaks n z 
veya tek ki ilik limitet irkete izin vereceksiniz, -bu mecburiyet- tek ki ilik 
limitet irketi seçmi sen tek ki ilik anonim irket de seçebilirsin.” Bir aka-
demisyen olarak, “niye böyle bir ey yap yorsun” diye soruyorsun. Diyor ki, 
“bir, s n rs z sorumluluk bugün Out.” Size hep Ticaret Kanununun arkas n-
daki felsefeleri anlat yorum. Etraf n za bak n arkada lar, hiç kolektif irket 
kuruluyor mu, hiç komandit irket kuruluyor mu? Sizin ya n z belki hat r-
laman za imkân vermeyebilir; 1973 y l nda Türkiye’de bir nevi de i tirme 
furyas  ba lad , birçok kolektif ve komandit irket anonim irkete dönü tü. 
Neden? nsan tabiat na ayk r ; irket borçlan yor, irketin borçlar ndan be-
nim mal varl ma veriyorlar. Avrupa aç kça unu demek istedi: Bu Out’tur; 
bir. kincisi; bu i letmecili in içine korku sal n yor, çünkü bu takip iflas 
takibidir. Bugüne kadar kazanc m z ne oldu? S f r. 

S n rs z sorumlulukla neyi koruyoruz? Alacakl lar . Peki, acaba ala-
cakl lar  effafl kla korusam daha m  iyi olur? Örnek vereyim. En ba a dö-
nelim ve felsefeler birbirine ba lans n. Bu 700 bin limitet irketin hepsi esa-
s nda s n rland r lm  bir sorumlulu u temsil ediyor de il mi? 5000 lira ser-
mayesi var. 4 tane bankadan çek defteri alsa herkesi doland r r. Beni 18 tane 
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asliye ceza hâkimi ziyaret etti ve dediler ki, “kar l ks z çeklerin yüzde 95’i 
limitet irketlerden kaynaklan yor.” 5000 lira sermayeyle kuruyorsun, bütün 
bankalar  gidip ben limitet irketim diyorsun, senin irket olman  çok önem-
siyorlar, herkes sana çek defterini veriyor, bu çek defterlerini imzal yorsun, 
da t yorsun ve kayboluyorsun; bu gerçek arkada lar. Bu, Türkiye’deki kök-
le mi  olan yollardan biridir. Bunu hapisle falan önleyemezsiniz. Neden? 
Çünkü kayboluyor, kayboluyor. “Böyle bir limitet irket yerine, bu limitet 
irketi ben denetlesem, onun, çekmecede, karanl kta ya yor olmas ndan onu 

gün na ç karsam, onu raporlama standartlar na tabi tutsam daha uygun 
gelecektir” dedi. Bu bir. 

Benim Arçelik oldu umu ve benim, buzdolab n n iç raflar n  yan sa-
nayiden temin etti imi dü ünün. Bana gelip dediler ki, -ben de yönetim ku-
rulunday m- efendim bu çok pahaland , bunu kendimiz yapal m. Ben de 
dedim ki, biz zaten geni  bir irketiz, bunu içeride yapman z  istemiyorum, 
bunu bize ba l  ba ka bir irkette yap n. Sorar m imdi size; bu 5 ki ilik bir 
ortak toplulu unun bulunmas na ihtiyaç var m ? Bugün Almanya’daki tek 
ki ilik irketlerin yüzdesi yüzde 35’tir. Burada yap lacak ne var? Tek ki ilik 
bir irket, Arçelik’in kendisi ve tek ki ilik yönetim kurulu olacak (yeni ka-
nunla o da geldi.) imdi bizi tenkit ediyorlar; “efendim ‘kurul’ çok ki i de-
mek, ‘kurul’ kelimesi kullan labilir mi?” Ticaret Sicilinde elemanlara bir 
konferans verdim, birisi dedi ki, “ irket çok ki i demektir, çok hakl  eyler 
söylediniz, ke ke irket kelimesini de i tirseydiniz.” Ben ona dedim ki, me-
sela “mirket” deseydik… “Öyle demeseniz daha iyi olur.” Peki, daha sonra, 
bu irket, 5 gün sonra adam bir k s m hisselerini elden ç kartt  tekrar irket 
oldu, tekrar tek elde topland , tekrar mirkete döndü; do ru mu bu? Burada 
yerle mi  bir kavram var, bu kavramda bir aç l m ortaya geliyor. Bu bir. 

ki; Türkiye’de, -arkada lar bunu da bilin- i letmeci vak f yok, hep 
hay rsever vak f var. Halbuki, dünyan n en önemli i letmecileri vak flar. 
Bizim Medeni Kanunumuza bunu getirmediler. Bizim bu hükmümüzle, tek 
ki ilik bir anonim irket tek pay sahibi bir vak f olursa, bu dolayl  bir ekil-
de i letmeci bir vak ft r. Tek ki ilik diyorum ama, böyle bir irketin 15 ki i-
lik yönetim kurulu, 20 ki ilik dan ma kurulu olabilir. Dünyan n en büyük 
çelik irketlerinden biri olan ThyssenKrupp tek ki ilik bir Anonim irkettir 
ve bir vak f bunun tek orta d r. 

Üç; ben teknik üniversiteyim veya ben Cerrahpa a Üniversitesi Fakül-
tesiyim ve Fakültenin tüzel ki ili inin oldu unu dü ünün, inceleme yapt k, 
AIDS için bir a  bulduk, damar sertli ine kar  bir ilaç bulduk, buna ili kin 
patenti kim alacak? Herhâlde Muhakemat Müdürlü ü veyahut da Maliye 
Bakanl , birisi alacak. Peki, bu patenti satmak isterse kim satacak? Yaban-
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c  ülkelerdeki bütün ara t rma kurumlar , enstitüler, patent üretenler tek ki i-
lik irket kuruyorlar, bu patentleri sat yorlar, ara t rmay  devam ettiriyorlar. 
Neden? Kamusal alandaki patentlerde kamusal cihaz kullan l yor, kamu yeri 
kullan l yor, kamu personeli ve kamu paras  kullan l yor, siz buraya ba ka 
kimseyi ortak edemezsiniz. Bana teknik üniversite geldi; onlar n tabii sonra 
patentlerle de ilgisi olabilir ama, en ba ta yaz l m irketleri kurmak istiyor-
lar, veri bankalar  irketleri kurmak istiyorlar. mkân yok. Muhakkak yanla-
r na 4 tane, 5 tane adam takacaks n. Bunlar da bir sürü dedikoduya sebebi-
yet verecek. 

Birçok ülkede öyle bir kural vard r: Her sigorta bran  tek bir irket 
olabilir; yani deprem bir irket, hastal k bir irket, sa l k bir irket, cam bir 
irket. Tepede bir sigorta holding irketi vard r, sigorta holding irketi bu 
irketlerin her birinin tek irketidir, tek orta d r. 

Demek ki, ticaret âleminde tek ki ilik irketlerle yeni imkânlar da do-
uyor, yeni emalar, yeni modeller üretilebiliyor. Kanunumuz bunu da ge-

tirmi tir. 
Arkada lar ba ka bir aç l m haks z rekabette olmu tur. Nedir, hangi 

felsefede aç l m yap lm t r? Aç l m yap lan nokta u: Bizim bugünkü hak-
s z rekabete ili kin hükümlerimiz iyi i letmeyi kötü rakiplerden korumakta-
d r. Ne yapar? Mübala al  reklam yapar, mal kötüler, i  kötüler, müstahde-
mini çalar, unu yapar bunu yapar. Boyut budur, ba ka bir boyut yoktur. 
Ama hangi boyut olabilir? u boyut olabilir: irketler mevsim sonu sat lar 
yapabilirler, siz de zannedersiniz ki, o mevsim için yap p satamad klar  mal-
lar  sat yorlard r. Halbuki esasta, s rf bu kampanya için kalitesiz mallar ya-
p lm t r. Burada beni koruyan kimse yoktur. Neden? Çünkü ben bir i letme 
de ilim. Halbuki hükümler bu çerçeve için düzenlenmi tir. 

Ben otomobil almak için kredi almaya giderim, taksitle hayhay derler, 
sonra ben birtak m eyler imzalar m, otomobil bana teslim edilmez, fakat 
bakar m ki, bir bankadan bana bonolar gelmi . 4, 5, 6 ay geçmi  ve ben 
mahkemeye müracaat ederim. Hâkim bana der ki, Ünal Bey sen otomobili A 
irketinden alm s n, fakat krediyi sana B bankas  vermi . Ben desem ki, 

say n hâkim bey ben bu krediyi otomobil için ald m, otomobil bana gelmedi. 
“Hukuk böyle, bu ikisi birbirinden ayr .” Hiç kimse bana bunu aç klamaz. 
Bunun ço u da bana, tüketici kredisi diye takdim edilir. Haks z rekabet ku-
rallar  beni bunda da korumaz. Neden? Çünkü sadece i letmeler aras ndaki 
ili kilerdeki durumdur. Ayn  ey tedarikçiler için, mü teriler için söz konu-
su. 
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Yeni sistem üçlü sistemdir, yani i letmeler, tedarikçiler, mü teriler; 
yeni gelen kanunun özelli i budur. Aç p bakt n zda orada u yeni haks z 
rekabet türlerini göreceksiniz: letme kredilerinde haks z rekabet. Diyor ki; 
Ünal Tekinalp, kimden kredi al yor bunu bilsin, iki, kredi ne kadar onu bil-
sin, faiz ne kadar onu bilsin, hepsini birbirine kar t rma, hepsini toplam bir 
rakam olarak söyleme, üç, Ünal Tekinalp ayn  zamanda, öyle bir hükümle 
ayaklar  nerede kayacak, onlar  da yaz p ver. Sigortada da var, yeni kanunda 
var bu. Gidiyorsun diyorlar ki, sizin evde hasar var ama, hasar  ödeyemezsi-
niz, çünkü sizin evin 300 metre ilerisine bir tane benzin istasyonu aç lm . 
Evet, aç ld . Ama bizim poliçemizde hüküm var, patlay c  tehlikesi olan 
yerler 300 metreye kadar gelince sizin sigorta koruman z dü ünüyor. Allah 
Allah, ben bunu hiç bilmiyordum. Evet, maalesef burada yaz yor. Buna ilk 
ad m olarak; büyük yaz n, Ünal Tekinalp okuyabilsin, iki (bu ad m da gel-
di), aç k yaz n, yani o patlay c  ibaresini saklamay n, o okuyabilsin. imdi 
yeni gelen sistem u: Ünal Tekinalp’in ayaklar n  nerede kayd racaksan z 
onlar  sat rba  hâlinde verin. Bilmem felsefeyi anlatabiliyor muyum? Sigor-
tac larla bunun yüzünden çok problemler ç kt . 

Hasar oluyor, 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay inceleme yap yor, bir türlü 
tazminat  alam yorsun. Biz, “6 ay  geçerse öngörülmü  tazminat n yar s  
avans olarak verilir” diye bir hüküm koyduk, k yamet koptu. En sonunda 
4’te 1’e kadar indik, çünkü münaka alar oluyor. Daha sonra dediler ki, “sen 
bunlar  küçük tüketici tipindeki sigortal lar  korumak için yap yorsun, ama 
dü ünki ben bir de petrol ta yorum, orada bir hasar olursa, o çok büyük, 
onun 4’te 1’i bile beni götürebilir.” Tabii, bunu bu kadar yak ndan görünce, 
bu da kanunun mükemmelle mesi bak m ndan bir problem ortaya ç kar yor. 
Kanunda i te bir di er aç l m noktas  da, -teker teker söylemeyece im arka-
da lar- bu tipten effafl k hükümleri. 

Akl n zda kals n diye söyleyeyim; herkes, “efendim Ticaret Kanunu 
gelince köfte yenilmeyecek”, “otobüslerde giderken gürültü yap lmayacak” 
diye ba ka ey söyledi. Halbuki unu söylemediler: Bugün sizin bagaj n z 
hasara u rasa hiçbir para alamazs n z. Atina anla mas na göre, alt  türlü 
bagaj var, alt s ndan da hasarda para alabilirsiniz. Size en uçtaki örne i ve-
rece im. Siz arabal  vapura araban zla biniyorsunuz. Araban z n bagaj ndaki 
bagaj, kamaran zdaki bagaj, do rudan do ruya bagaj diye verdi iniz bagaj, 
vapurun umumi alan na verdi iniz bagaj, yeme e giderken yan n za ald -
n z bagaj, -ba ka bagajlar da var, imdi tam hat rlamad m- bunlar n hepsinin 
zarar n  ta y c  ödemek zorunda. Ta y c lar derler ki, “bu artlar alt nda 
ta y c l k yap lmaz.” Mesele öyle takdim ediliyor: Sanki her seferde alt  
bagaj da zarara u ruyormu  gibi, öyle kabul ediliyor. Ama, bir seferde, ola-
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bilir ki, yanl  bir manevra, suyun araban za kadar gelmesini ve bagajdan 
içeri girmesini sa layabilir. 

Ba ka bir nokta da arkada lar, bu kanun irketler toplulu unu düzen-
lemi tir. Böyle bir topluluk dünyada her yerde düzenlenmi tir, bizde düzen-
lenmemi tir. Bizde, toplulukla hiç ilgisi olmayan, onun sadece bir parças n  
te kil eden holdingler hakk nda hükümler vard r. 

Bir topluluk niçin düzenlenir? Size ilk önce, hukukta “salk m” veya 
“piramit” dedikleri bir topluluk örne i vermek istiyorum. Tepede bir çat  
irket dü ünün; bu bir holding olabilir. Bu çat  irketin 2000 lira sermayesi 

olsun ve bunu 400 liradan 5 tane irkete (otomotiv grubu için bir irket, 
tekstil için bir irket, finansal sektör için bir irket, medya için bir irket, 
elektronik için bir irket) da ts n, her birine 400 lira koyup yüzde 50.1’i 
sa lam  olsun. Böyle bir ey dü ünün. Demek ki, birinci kademede, en 
az ndan 2000 lira 4000 liray  kontrol eder. 400 bende var, ben koydum, 
400’ün biraz a a s n  da yabanc lar (bu benim orta m olabilir, halk olabi-
lir) koymu . kinci kademede arkada lar, otomotivde de kamyon irketi, 
traktör irketi, bisiklet irketi, binek arabas  irketi, ticari araç olsun. 4000 
liram vard . Hepsine 1000 lira koysam, yan na da 1000 lira gelse, demek ki, 
birinci kademede benim 2000 liram 4000 liray  veya 5000 liray  kontrol 
eder. Böyle bir salk m  kurdu umu dü ünün; bunun teorisi budur. Ameri-
ka’da yap lan hesaplara göre, bu salk m büyüdükçe yukar daki 1 dolar a a-

da 1 milyon dolar  kontrol eder. 
Bu tablo içerisinde, salk m n en a a s nda pay sahibi Ünal Tekinalp’i 

dü ünün. Bu Ünal Tekinalp’i hangi Ticaret Kanunu koruyabilir? Bir örnek 
vereyim. Ben kârl  bir irket olsam, grubun da zararda bir irketi olsa, ikisini 
birle tirseler, makro planda çok güzel bir ey, fakat benim temettü gitti. Ben 
buna kar  mücadele açsam, avukata gitsem, iptal davas  aç diyecek bana. 
Neyi iptal ettireyim? Birle meyi. Ama kar  taraf gelip diyor ki, makro pla-
n m budur, kanun, böyle yap lm t r falan. Benim bunu burada mevcut ens-
trümanlarla korumam n imkân  yok. Bu bir. Diyelim ki, bu Ünal Tekinalp 
yönetim kurulu üyesi olsa, bana deseler ki, bu iki irketi birle tir veya senin 
elinde fazla fon var, ba ka bir irketin de fona ihtiyac  var, onun da elinde 
hiçbir eye yaramayan, imar durumu olmayan bir arsa var, bu arsay  sen 
sat n al ve fonu ona ver ve ben de bunu yapsam, (çünkü yapmazsam i ten 
ç karacaklar.) beni mahkemeye verseler hâkim bana diyecek ki, Ünal 
Tekinalp, 321’inci maddede, irkete kar  özen borcunuz var. Bu özen bor-
cunun ne oldu unu biliyor musunuz? Evet, kendi irketimin menfaatlerini 
ön planda tutaca m. Burada tutmam  görünüyorsunuz. O zaman ona teorik 
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bir laf söylesem, desem ki, efendim bunlar makro planda program yaparlar, 
makro menfaatler öyledir böyledir, diyebilir ki, ama bunlar n hiçbir tanesi 
321’inci maddede yazm yor. Beni kurtarabilecek bir avukat yok, çünkü ka-
nun gayet aç k. Demek ki, bunlar  düzenlerken hiç ideolojik bir taraftan 
bakmay p yapabilece imiz iki-üç ey var: Bir, en ba ta, yönetim kurulu 
üyesi olarak Ünal Tekinalp’i korumak; iki, küçük pay sahibi olarak Ünal 
Tekinalp’i korumak. Ama, Ünal Tekinalp’in eline bu tipten birle meleri 
veya ba ka kararlar  önleme, veto hakk  yetkisini verirsen o zaman da eko-
nomik hayat durur. 

te, yap lan düzenlemenin özü bu söyledi im hususlar  çözebilmektir. 
K saca, nas l çözülmü tür? Diyor ki, makro plan  yapanlar var, bunu dü ü-
nün. Makro plan  yapanlara diyor ki, sen a a dakilere avantaj ve dezavantaj 
sa larken, -bütün yabanc  kanunlar bunu böyle söylüyor, biz de bunun 
Türkçesine “yarar ve kay p” dedik “zarar” demedik, çünkü zarar bir Borçlar 
Kanunu kavram , ngilizcesi “Advantage” ve “Disadvantage”, Almancas  
“vorteil” ve “nachteil” buna kay p verebilirsin, dezavantaj yaratabilirsin. 
Ama, kanuna bir hüküm koyuyorum; “bunu 1 takvim y l  içerisinde telafi 
et.” Dikkat edin, “tazmin et” demedim, “telafi et” dedim. Etmezsem… Bir 
defa, burada gizli bir hukuki emir var; “telafi edebilece in gibi bir karar al”, 
yani “ben karar al yorum ne yaparlarsa yaps nlar” de il. Yöneticilik bu nok-
tada. Almaz isen, bu en a a daki Ünal Tekinalp, kendi irketinin yönetim 
kurulu üyesi de de il, tepedeki irkete dava açabilir ve diyebilir ki, benim 
zarar m  telafi edin. Neden? Çünkü bunu yönetim kurulunun kendisi yap-
mad . Siz çok basiretsiz davranm san z size de dava açabilir, yani hâkim 
ortakl a de il, hâkim orta a da dava açabilir. Birincisi bu. ki; Ünal 
Tekinalp diyebilir ki, benim hisselerimi gerçek de erden sat n al n. Bu da 
bizim icad m z de il. 

Arkada lar, Almanlar bunu 155 maddede düzenlemi tir, biz ise 20 
maddede düzenledik. 

Bir hâkim irket hangi irkettir, yavru irket hangi irkettir, ba l  yö-
netim kurulu nedir, ba l  yönetim kuruluna hangi hâllerde dava aç labilir 
(çok istisnai olarak), ba l  yönetim kurullar n  alacakl  dava ederse tepedeki 
irket bunu nas l korur; hükümlerimiz bu istikamettedir ve bunlar da yeni 

hükümlerdir. 
Efendim ben size birçok temel felsefi noktay  anlatt m. 
En büyük de i iklikler yönetim kurulunda. Yönetim kurullar na nere-

de müdahale edildi? lkelerimiz unlar: 
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1- Tek ki ilik yönetim kurullar na cevaz verildi. Neden? Küçük bir 
irket. Bu sadece tek ki ilik irketler için de il, tek ortakl  irketler için de-
il, ba ka küçük irketler için de olabilir. Büyük bir irket de süratli karar 

almak ve uygulamak ihtiyac n  duyabilir. 
2- Yönetim kurulu üyesi olmak için hissedar olmak mecburiyeti kalk-

t . Bu, 19’uncu yüzy ldan kalma bir anlay t . Benim yönetim kurulu üyesi 
olmam için pay sahibi olmam  niye art ko uyorsun? Bana parma n alt nda 
olsun, sen de teenniyle, özenle i tirak et. Ben bunu nas l a yorum? ki türlü: 
Birincisi, bir tane pay m oluyor ve ta n alt ndaki bu parma m hiçbir ey 
ifade etmiyor; iki, tüzel ki inin temsilcisi olarak giriyorum. Dünyan n hiçbir 
yerinde bu art kalmad  ( sviçre hariç.) Bu da ikinci büyük bir de i iklik. 

3- “Tüzel ki inin temsilcisi yönetim kurulu üyesi olur” kural  kalkt . 
Tüzel ki inin kendisi üye seçilebilir. 

Diyeceksiniz ki, “Frans z hukukçusu Duguit demi  ki, ben imdiye 
kadar hiçbir tüzel ki iyle ö le yeme i yemedim ve hiçbir tüzel ki inin ap-
kas n  portmantoya asarken görmedim.” Bu tüzel ki i yönetim kurulu üyesi 
seçilirse nas l gidip oraya oturacak? Onun bir ah sta somutla t  kabul 
edilecek; ama bunun ad  “temsilci” de il, -dikkatinizi çekiyorum- diyelim ki 
Marmara Turizm A ., Ünal Tekinalp de, oymu  gibi tescil edilecek. Tem-
silci de ilim, oyum. Ben gidip yönetim kuruluna kat laca m, oy verece im. 
Ben orada oturunca herkes Marmara A  oturuyor kabul edecek ve ben oy 
verdi imde de herkes, tüzel ki i oy verdi kabul edecek. Ben temsilci olma-
d m için sorumluluk onda do acak. Ben temsilci olmad m için tüzel ki i 
istedi i an beni de i tirecek, diyecek ki, art k Ünal Tekinalp de il, lütfen 
Tu rul Kudatgobilik’i tescil edin. Bunun için benim azledilmeme, bir yer-
den izin almama, genel kurulun toplanmas na ihtiyaç yok. Burada da bir 
hukuki varsay m var, aç k, ama di eri kadar suni de il. Niçin suni de il? 
Diyorsun ki, Ünal Tekinalp tüzel ki inin temsilcisi olarak seçildi. Sonra ben 
sorumluluk do uracak bir i  yap yorum, tüzel ki i sorumlu olmuyor. Diyor-
sun ki, temsil ili kisi udur, temsil edenin yapt  i ler temsilcinin ahs nda 
ve portföyünde do ar. Bana diyorlar ki, teori böyle diyor. Ama genel kurul 
Ünal’  seçti, Ünal’  seçince, bakma ismine, seninle onun aras ndaki temsil 
ili kisi kesildi; teorik izah da budur. Bunun yerine bizdeki varsay m u: Ben 
oturuyorum, orada tüzel ki i oturmu  kabul ediyorlar, ben oy veriyorum, o 
oy verdi kabul ediyorlar. Üçüncü büyük yenilik bu. 

4- Türkiye’de bugüne kadar genel kurullarda karar alma iki sebeple 
çok zordu: Bir, a rla t r lm  nisap, toplant  nisab  vard . Kanun diyordu ki, 
“bir yönetim kurulunun toplanabilmesi için yar dan bir fazlan n (e er 7 ki-
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iyse, yar s  3,5, art  1 ki i, 4,5, yar  olmaz, 5) haz r bulunmas  laz m.” 
Hirsch’e demi ler ki, “niçin böyle bir ey yazd n z, niçin burada a rla t r-
m lar?” “Vallahi ben, Türkçede ‘ço unluk’ nas l denilir, ‘ço unluk’ nedir 
diye sordum, bana ‘yar dan bir fazla’ dediler” demi . Halbuki Hirsch’e, “ya-
r dan bir fazla” de il, “yar dan fazla” demeleri icap ederdi. Bu da kalkt . 

ki; temsilen yönetim kurulunda oy vermek mümkün de il. 
Bunun yerine, on-line yönetim kurullar  geldi. Tamam yla on-line ola-

bilir veya fiziki bir toplant ya baz lar  on-line i tirak edebilir. 
Daha da önemli bir yenilik geldi. Biliyorsunuz, bir teklifin imzalan-

mas  suretiyle toplant  yap lmadan genel kurul bir yönetim kurulu karar  
alabilir. Yani ben burada teklif yazar m, Tu rul Kudatgobilik genel müdür 
olmu tur derim, sonra bunu Ankara’daki arkada m za yollar m, o bunu 
imzalar, birisi Bonn’daysa ona yollar z (bu çok zor.) Türk hukukunda u 
tart lm t r: Metin ayn  olup imzalar farkl  kâ tlarda olsa acaba karar olur 
mu? Yani ben yazd m, imzalad m koydum, sonra Tu rul Beye telefon ettim, 
-o Bonn’da- u karar  yaz, imzala, DHL’le bana yolla dedim. Seda böyle 
söyledim. 7 tane kâ t geldi. Hepsinde slak imza var. Karar m ?.. Bana göre 
karar ama, doktrinin büyük k sm  “hay r” dedi, Ticaret Sicili “hay r” dedi, 
mahkemelerden bir tanesi “hay r” dedi. Bugün, yeni gelen sisteme göre bu 
da karard r. Ne olacak? Ya deftere 7’sini yap t racaks n veyahut da sakla-
yacaks n, 7’sini bir arada buldu unda eski tarihle imzalatacaks n. Art k bu, 
hilekâr bir eski tarih de il, hakikaten var olan bir karar. 

Te ekkür ederim. 
OTURUM BA KANI- Çok te ekkür ediyoruz Hocam, a z n za sa -

l k. 
Gerçekten çok güzel bir tebli  dinledik ve de çok ayd nland k. Ger-

çekten effafl a yönelik, elektronik ortama yönelik yenilikler, ça da  geli-
imleri ifade ediyor. 

De erli konuklar imdi 15 dakika ara veriyorum. 
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YEN  TÜRK T CARET KANUNU 
Sermaye irketlerinde Finansal Raporlama 

ve Denetime li kin Yenilikler 
 
 

DOÇ. DR. KORKUT 
ÖZKORKUT (Ankara Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Ö retim Üyesi) - De erli ko-
nuklar, konu Ticaret Kanunu 
olunca tabii Hocam  dinlemek 
ayr  bir keyif veriyor. O, makro 
düzeyde Ticaret Kanununun ne-
ler getirmekte oldu unu bizlere 
sundu; ben de, uygun görürseniz 
biraz mikro düzeyde, neredeyse 
devrim niteli inde say labilecek 
somut bir bölümünün, -Hocam 
felsefelerine de de indi- bizlere 
neler getirmekte oldu unu ele 
almaya çal aca m. 

Çok te ekkür ederim; Sa-
y n Ba kan Borçlar Kanunu aç -

s ndan iltifatta bulundu. Ben bunu de erli Hocalar m, özellikle de -herhâlde 
rahmet istedi- Borçlar Kanunu Komisyonunu ba latan Ba kan olarak Turgut 
Ak ntürk Hocam z ad na kabul ediyorum. 

stanbul’a gelince hava alan nda taksiye binmek iyi oluyor, çünkü hem 
Türkiye’nin havas n  tutuyorsunuz, hem Ankara- stanbul kar la t rmas n  
taksicilerden al yorsunuz. Bu arada, taksi plaka fiyatlar  yükselmi , 8000 
TL’ye ç km . Ama klima açmadan geldi, terden öldüm. Neden? Çünkü 
araban n motoru küçük, çekmiyor, klimay  açsak serinletmiyor, camlar  ka-
pad n z için de biraz daha terliyorsunuz. Bu tür araba yapan i letmecileri-
mize de duyurulur. Oysa, Avrupa Birli i dedi inizde, standartlar, -
Belçika’ya gidenler biliyorlar- Q7’ler, Mercedes cipler, hepsi birer taksi 
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olarak emrinize amade. O zaman, kaliteyi yakalaman n da, -demek ki her 
ey sermaye de il- belirli de erleri, standartlar  var. 

Türkiye’de önemli bir tespitim; kendimizi çok önemli sanma hâletiru-
hiyesi içine çok kolay girebiliyoruz, ama önemli sand m z andan itibaren, 
s n r  a t m z zaman bu önemlili in de göreceli oldu unu maalesef tespit 
ediyoruz. O yüzden uluslararas  düzeyde belirli standartlar hemen burada 
da, i  âleminden e itime, her alanda kar m za ç k yor. 

Dün Ankara’da TEPAV’da Dünya Bankas , özellikle ihracata dayal  
kalk nma modelinin krizden sonra i lerli i konusunda bir rapor sunumu 
yapt . Orada Türkiye aç s ndan bir de erlendirme dikkatimi çekti, onu siz-
lerle payla mak istiyorum. hracatla istihdam aras nda inan lmaz bir kore-
lasyon var. Özellikle ihracatta bulundu unuz bölge krizden etkilenmi  ve 
ihracat n z dü üyorsa, istihdam da o ölçekte ciddi ekilde dü üyor. Gazian-
tep’le Bursa örne i verildi. Gaziantep tabii ihracat  aç s ndan küçük de olsa, 
bölgede krizden etkilenme düzeyi dü ük oldu u için bir istihdam kayb  yok 
ama, Bursa gibi, Türkiye’nin en önemli dinamiklerinden birisi olan ehirde 
inan lmaz bir istihdam kayb n n ihracattaki dü ü le paralel gitti ini görüyo-
ruz. O zaman, salt içeride dü ünmek, içeride düzenleme yapmak bizler için 
art k bu ortamda yeterli de il diye bunu aç kl kla görmek laz m. O yüzden 
de, Türk Ticaret Kanunu ya da bu tür düzenlemelerin, -ki Ba kan n aç kla-
malar  çerçevesinde önümüze k sa sürede herhâlde Sermaye Piyasas  Kanu-
nu düzenlemesi de gelecek- art k bizim için lüks olmaktan ziyade ciddi bir 
ihtiyaçtan kaynakland n  da göz önünde bulundurmak, hatta bu tür düzen-
lemelerin ç kar lmas nda zaman kayb n n da önüne geçmek büyük önem 
ta yor diye dü ünüyorum. 

Bu çerçevede, özellikle finansal raporlama ve denetim aç s ndan tabii 
ki somut olarak sistemi ele almaya çal aca m. 

De erli Hocam, “Ticaret Kanununu haz rlarken biz hedefler belirle-
medik, asl nda Türkiye bize bu hedefleri empoze etti” dedi. Asl nda, finan-
sal raporlama ve denetim aç s ndan burada benim hep dikkatimi çeken en 
önemli hedeflerden birisi, ilk hedef de, Türk i letmeleri bak m ndan getiri-
len veya ortaya konulan hedef oldu ki, bu, Türk i letmelerinin uluslararas  
ticaret, endüstri, finans, sermaye piyasalar n n güvenilir, sürdürülebilir reka-
beti haiz aktörleri olmas  gerekti ini vurgulayan anlay . Burada hemen ilk 
hedef olarak kar m za ç kan finansal raporlamay  görüyoruz. Finansal ra-
porlama söz konusu oldu unda da tabii ki bu kökten bir de i ikli i ifade 
diyor, çünkü buna ili kin 88’inci maddenin gerekçesine bakt m zda, yeri 
geldi inde esnaf i letmesine dahi, özel nitelikte olsa da, standart getirmeyi 
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ve gerek defterlerini tutarken, gerek finansal tablo haz rlarken bu standartla-
ra uygun hareket etmesi gerekti ini vurgulayan bir gerekçeyle kar la yo-
ruz. Tabii bu çok önemli bir de i imi ifade ediyor. Özellikle buna ili kin 
88’inci maddeyi ele ald m zda da, bu yap  de i ikli inin somut olarak 
kar m za ç kt n  görüyoruz. 

Bu yap  de i ikli i içerisinde ne var? Bir kere, tüm ticari i letmeler ar-
t k ticari defterlerini tutarken ve finansal tablolar n  haz rlarken uluslararas  
finansal raporlama standartlar yla uyumlu Türkiye muhasebe standartlar na 
veya yeni ad yla Türkiye finansal raporlama standartlar na (TFRS) uygun 
hareket etmek zorundalar. Bunlar  Türkiye’de kim belirliyor? Bunlar  Tür-
kiye’de Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulu belirliyor. Sermaye piyasa-
s na 1999’da geldi ve 3 oda 1 salon bir Kurul olarak çal malar na ba lad . 
Nihayet kendi binas na geçti. Esnek bir Kurul. Türkiye’de di er tüm kurul-
lar içinde benim örnek al nmas n  dü ündü üm bir Kurul. “Esneklik”ten 
kas t u: Özellikle kimse, aman, bu Kurula üye ve ba kan olay m diye özel 
bir çaba sarf etmiyor, dolay s yla da bu yönde siyaseti etkileme aray  içeri-
sine hemen hemen hiç girmiyor. Mütevaz  da ödemeler yap l yor. Dolay s y-
la, bu aç dan da bakt m zda, ideal bir özerk Kurulu  olarak nitelendirmek 
gerekir. 

Bu Kurul, uluslararas  finansal raporlama standartlar yla tam uyumlu 
olmak üzere Türkiye’de de standartlar  belirliyor ki, yeni kanun da buna 
vurgu yap yor. Hepinizin malumu; Türkiye’de ba ka Sermaye Piyasas  Ku-
rulu olmak üzere birçok kurum bu konuda standartlar belirlemekte, çünkü 
özel statülü anonim irketler için bunlar ayr  bir önemi haiz. te burada da, 
piramidin tepesinde Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulunu görüyoruz. 
Di er kurum ve kurulu lar n da, kendi özel alanlar yla ilgili olarak Türkiye 
Muhasebe Standartlar  Kurulundan onay almak suretiyle s n rl  düzenleme-
ler yapabilece ini bu madde hükme ba l yor. 

Dolay s yla, benim aç mdan bu kanunun belki en dikkat çekici yönle-
rinden birisi de, Türkiye’deki kurumlararas  yetki çat mas n n önüne geçen 
düzenlemeleri mümkün oldu unca kanunun bünyesinde bar nd rma aray -
n  içermesi. 

Asl nda kanun tasar  olarak 2005 y l nda Bilim Komisyonundan ç kt  
ve kamuoyuyla bulu tu. Kanunla mas , Resmi Gazetede yay mlanmas , bi-
liyorsunuz, 14 ubat 2011. Yakla k 6 y lda bizlerin elinde de erlendirildi 
veya de erlendirilmeye çal ld . Komisyon 2000’de ba lad ; yürürlü e giri  
tarihi 2012. Demek ki, bir temel kanun de i ikli i aç s ndan 12 y l m z  ne-
redeyse imdiden bu i te harcam  da görünüyoruz. Bunu niye söylüyorum? 
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“Az m  çok mu vakit harcand ” dedi imizde, demek ki, bir temel kanun de-
i ikli inde, onlu y llara varan bir tart ma ve haz rl k dönemini geçirmek 

gerekiyor; Türkiye’nin gelene i aç s ndan belki bunu burada vurgulamak 
laz m. 

te bu çerçevede, kanunun kamuoyuyla tasar  olarak bulu tu u tarih-
ten yay mland , kanunla t  tarihe kadarki dönemde de finansal raporla-
mada uluslararas  düzeyde de geli meler oldu. Bu geli melerin de tasar  
hâlinde yeni kanuna yans t lmakta oldu unu görüyoruz. Bunlardan birisi de, 
gene finansal raporlama konusuyla ilgili, “özellikle küçük ve orta ölçekli 
i letmelerde ne olacak” sorusu. Özellikle finansal raporlama standartlar n n 
boyutu dü ünüldü ünde, küçük ölçekli bir i letmede acaba daha kolay uy-
gulanabilir bir standart setine ula mak mümkün mü? Bu soruya uluslararas  
düzeyde 2009’da cevap verildi; KOB  standard  ortaya ç kt . Bu standart da 
1 Kas m 2010 tarihinde Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulu taraf ndan 
Resmi Gazetede yay mlanarak kar m za gelmi , yürürlü e girmi  oldu. 
Yeni kanun, bu iki standart setinin, -tabii ki kanunla rken- nas l uygulan-
mas  gerekti ini de ortaya koydu. 

Muhasebe standartlar n n veya finansal raporlama standartlar n n he-
defi ne? Bakt m zda, asl nda bu harita buna cevap veriyor… Bu, dünya 
çap nda ortak bir muhasebe dilinin ortaya ç kmas n  da sa layan bir araç. 
Burada tabii ki Hindistan ve Amerika belki dikkat çekiyor. Amerika, biraz 
da 2008 krizi nedeniyle, özellikle Amerikan genel kabul görmü  muhasebe 
ilkeleriyle FRS’ler aras ndaki uyumda belki biraz yava lamaya neden ol-
mu sa da, bu birliktelik ya da tekli e do ru gidi  h zla yoluna devam ediyor. 
Bir di er bak  aç s ndan de erlendirdi imizde, bir i letmeye, -dünyan n 
neresinden olursa olsun- bakt n zda, o i letmenin bilançosundan o i let-
menin durumunu okuyabilecek bir ortak dil olarak bunu dü ünmek yerinde 
olur. 

Biraz önce, iki standart seti KOB  ve temel set dedim; yeni Ticaret 
Kanunu geçici 1’inci maddesinde buna vurgu yap yor, iki temel setin oldu-

unu söylüyor ve acaba bunlar  kimler uygulamak zorunda sorusuna da yer 
veriyor. Oysa, biraz önce dedik, 88’inci madde genel anlamda Türk ticari 
i letmelerin finansal raporlama standartlar n  uygulama zorunlulu unu geti-
riyor. 

Bu iki set ortaya ç kt nda da bunun ayr nt s na girmek gerekiyor. En 
basit ifadesiyle, e er siz büyük i letme ya da büyük bir sermaye irketiyse-
niz temel seti uygulayaca n z bu maddede kar m za ç k yor. E er bir 
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KOB  (küçük ve orta büyüklükte i letme) iseniz veya sermaye irketi iseniz 
KOB  setini veya dilerseniz, zorunlu olmamak kayd yla temel seti de uygu-
lamak söz konusu. Ama, KOB  setini uygulaman z, KOB  standard n  uygu-
laman z bir zorunluluk olarak burada kar m za ç k yor. Baz  anonim irket 
türleri de burada istisnaya al nmam , her hâlükârda, boyutu ne olursa olsun 
büyük irket say lm  ki, bunlar aras nda, büyük ölçekli sermaye irketlerin-
den bahsedildi ini ve konsolidasyona tabi irketlerle, bunlar n ba l  irketle-
rini görüyoruz. Tabii burada özellikle KOB  standard n n 1’inci maddesinde 
ifadesini bulan aç klamayla baz  farkl l klar var gibi görülse de, acaba ba l  
irketler de her hâlükârda temel seti mi uygulayacak ya da ba l  irket boyu-

tuna göre mi KOB  standard n  uygulayacak sorusunu zaman içerisinde bi-
raz daha tart aca z gibi görünüyor. Ama, bankalar, emeklilik irketleri, 
sigorta ve reasürans irketleri gibi büyük irketler her hâlükârda temel seti 
uygulama durumunda. 

Bu set aç s ndan bakt m zda, Türkiye’de her zaman söyleniyor, yüz-
de 98 küsur KOB  var ve bu KOB  tan mlamas n n içerisinde de mikro i -
letmeler var. O zaman bu i letmeler aç s ndan durum ne olacak? Geçici 
1’inci maddede Türkiye Muhasebe Standartlar  Kuruluna bir yetki verildi i-
ni görüyoruz. Bu yetkiyle, KOB , TFRS’den k smen ve tamamen belirli 
i letmeler için sarf nazar etmek veya bunlar için ayr  standartlar belirleme 
yetkisinin de kanunda tan nm  oldu unu görmekteyiz. Durum neyi göstere-
cek? Tabii ki, en az ndan bu yetki ilgili kuruma tan nm  olmakta. 

Asl nda KOB  dedi imizde neyi kastediyoruz? letmelerin ço unlu u 
KOB ’yse, -ki stanbul Ticaret Odas n n bu ilk 502’nci, 500 s ralamas na 
bakt m zda genelde, bazen özellikle ikinci 500’de say sal olarak KOB  
ifadesine veya KOB  tan mlamas n n içine girecek çok i letmeye rastl yo-
ruz. Türkiye’de, KOB  nedir sorusuna cevap veren düzenleme bugün için, 
eski ad yla Sanayi ve Ticaret Bakanl n n, yeni ad yla Gümrük ve Ticaret 
Bakanl n n 2005 y l nda ç karm  oldu u yönetmelik. Bu yönetmelik as-
l nda tamam yla Avrupa Komisyonunun KOB ’lere ili kin tavsiye karar n  
birebir dikkate alan bir düzenleme. Burada i letme bir tan ma kavu mu . 

letme, hukuki statüsü ne olursa olsun, bir ya da birden çok ki iye ait eko-
nomik her bir birimi ifade ediyor. Demek ki, ekonomik birimin hukuki nite-
li i KOB  tan mlamas  bak m ndan hiçbir önem arz etmiyor. 

Türkiye’de de son durumda, yeni kanun aç s ndan KOB  ne olacak so-
rusunu sormak bu yönetmeli in ak beti aç s ndan gerekli. te burada da 
yeni kanun, 1522’nci maddesinde Sanayi ve Ticaret Bakanl na bir yetki 
veriyor ve bir KOB  yönetmeli inin, -asl nda hâlihaz rda yay nlanm  yö-
netmelik belki örnek te kil edebilir- Bakanl k taraf ndan ç kar larak burada 
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ölçeklerin belirlenece ini ortaya koyuyor. Gene hemen devam ndaki 
1523’üncü maddede de, yeni kanun sermaye irketlerini de ölçeklendiriyor. 

Yeni kanuna göre sermaye irketleri hangisi? Tabii ki, -ö retinin her 
zaman yapt  me hur ay r mda- anonim ve limitet irketler ve teorik olarak 
tabii ki payl  komandit irket de, yeni kanunda da ifade edildi i için o grup 
içerisinde yer al yor. Biraz sonra Hocam n de indi i say lar n ayr nt s na 
girmeye çal aca m; orada, Türkiye aç s ndan ne kadar payl  komandit var 
onu da görece iz. 

Yeni kanun, sermaye irketlerinin ölçeklendirmesinde de, hemen bir 
önceki maddesindeki KOB  ölçe ini birebir al yor. Asl nda tasar y  incele-
yecek olarsan z, orada özel bir ölçeklendirme vard , fakat sonra bundan 
vazgeçilerek KOB  tan m n n da, i letme tan m n n da dikkate al nd n  
somut olarak görüyoruz. Yönetmelik ç kt nda, sermaye irketi olarak i -
letmenin niteli ini, büyüklerimizi de, yani küçük, orta, büyük müyüz, hatta, 
belki de mikro muyuz, hep birlikte görmü  olaca z; bu güzel bir sürpriz 
olarak kar m zda duruyor. Ancak burada da kanun, belirli ölçekteki i let-
melere, ben art k ölçe inize bakmam, her hâlükârda büyük i letmesiniz di-
yor. Ba ta burada, hiç tart mas z borsa irketleri kar m za ç k yor. Hocam 
söyledi; 576-580 civar  halka aç k irket de, bunun neredeyse yar s ndan 
biraz fazlas  borsa irketi. Yeni kanun bunlar  ve zaten bugün finans piyasa-
s ndaki büyük ölçekli irketleri her hâlükârda, ölçe ine bakmaks z n büyük 
saymakta. 

Her zaman ben derslerde de söylüyorum; bir hukuk ö rencisiyken ka-
nun koyucu bizim için yar  ilah bir varl kt , fakat Meclis çal malar na kat l-
d ktan sonra ben kanun koyucuyu gördüm diyorum, ama nas l ifadelendiri-
rim hâlâ bilmiyorum. 

Zorunlu hedef aç s ndan bakt m zda, yap lmas  gereken önemli hu-
suslardan birisinin de yeni kanuna yans d n  görüyoruz ki, o da, bugün 
anonim ve limitette de istisnaen ortaya ç kan, denetçi dedi imiz, organ say-
d m z yap n n tamamen kald r lm  olmas d r. Yerine ne geliyor? Yerine, 
tamam yla profesyonel, ba ms z d  denetim ya da kanunun ifadesiyle sa-
dece denetim olarak nitelendirdi imiz profesyonel denetim anlay  geliyor. 
Dikkatinizi çekerim, tüm anonim ve tüm limitet irketlerde yeni kanun geçi-
yor. Almanya’da mesela küçük ölçekli irketlerin bunun d nda tutuldu u-
nu görüyoruz, ama Ticaret Kanunu çok daha radikal bir çaba içerisine girip 
tüm sermaye irketlerini bu denetimin kapsam na al yor. Asl nda Hocam 
uzun dönem bu ele tirilere gö üs gerdi. Gelinen noktada gördük ki, yava  
yava  dünya ölçe inde de ve özelde de Avrupa Birli i ölçe inde art k küçük 
ölçekli sermaye irketlerinin bu tür, gerek finansal raporlama, gerek ba m-
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s z denetim uygulamalar n n kapsam na al nmas  tart man n ötesine geç-
meye ba lad . Dolay s yla birinci zorunlu hedef aç s ndan getirilen ikinci 
önemli yenilik de denetim olarak kar m za ç kmakta. 

imdi dilerseniz say lara bakal m. Hem finansal raporlama, hem de 
ba ms z denetim hükümleri aç s ndan acaba ne kadar i letme ve irketi 
yeni kanun ilgilendiriyor sorusunun cevab n  bulmaya çal al m. 

Yeni Ticaret Kanunu, Hocam da de indi, elektronik ticaret siciline 
geçi i ve dolay s yla gerçek anlamda Türkiye’de rakamlara ula ma aray na 
büyük hizmet edecek bir düzenlemeyi de getirme çabas  içerisinde. Türki-
ye’de verilerin ortaya ç kmas  ve sa l kl  kullan lmas  hiç kolay i  de il. 
Ben, gerçek say lara ula abilir miyiz dü üncesiyle gerek Maliye Bakanl , 
gerek Sanayi ve Ticaret Bakanl n n irket ve i letmeler için say lar  üze-
rinde durmaya çal yorum. 

Maliye Bakanl na bakt m zda, 2010 y l  sonu itibar yla toplam i -
letme say s  4 milyon 248 bin 922, Türkiye’de bu kadar i letme var görünü-
yor. 656 bin Kurumlar Vergisi mükellefi var. Anonim ne kadar? 79 bin ano-
nim, 565 bin limitet irket var. Ne kay tlar nda? 2010 y l  sonu itibar yla 
Maliye Bakanl  kay tlar nda. 

Sanayi ve Ticaret Bakanl  neyin kayd n  tutuyor? Ticaret Siciline 
kaydedilen ve Ticaret Sicilinden silinen kayd ; aradaki fark mevcudu göste-
riyor. Bu farka bakt m zda, Sanayi ve Ticaret Bakanl nda 96 bin anonim 
irket, 705 bin limitet irket görünüyor ki, Hocam vurgulad , bunlar n büyük 

bir kesimi de gayri faal veya hayat standard  esas  nedeniyle faal olmayan 
irketler. Burada da, dikkat edilirse, 1 milyon 398 bin irket görünüyor ki, 

bu 31.12 tarihi itibar yla. Ben bir de Haziran sonu itibar yla ald m. 31-32 bin 
irket Türkiye’de ilk 6 ayda, yani 2011’in ba nda kurulmu ; dolay s yla 1 

milyon 431 bin i letmeye ula m z. Hat rlayacaks n z, Sanayi ve Ticaret 
Bakanl ndan farkl  olarak Maliye Bakanl  Gelir daresi Ba kanl  kay t-
lar nda 4 milyon 200 bin, Ticaret Sicilinde ise 1 milyon 431 bin i letmemiz 
var görünüyor. Aradaki fark yakla k 2 milyon 800 bin. 

imdi sorumuzu tekrar edelim; acaba kaç  için finansal raporlama 
hükmü uygulanacak? 

88’inci maddeyi hat rlayacak olursak, “ticari i letme” diyor. Ticaret 
Siciline kay tl  olan i letmelerin hepsini ticari i letme kabul edecek olursak, 
demek ki, 30 Haziran tarihi itibar yla 1 milyon 431 bin i letme do rudan 
finansal raporlama standartlar n  uygulama hükümlerinin muhatab  olacak. 
Neye göre? Ölçe ine göre; KOB ’yse KOB  standard n , büyük ölçekli ise 
temel standartlar setini uygulayacak. Geri kalan 2 milyon 800 bin i letme, -
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belki onlar  esnaf i letmesi sayabiliriz, çünkü di er kay tl  i letmeler- aç -
s ndan da kural olarak bir zorunluluk olmad n  söyleyebiliriz. Finansal 
raporlamada bu kadar say  kar m za ç k yor. 

Gelelim denetime. Denetimde acaba muhatab m z ne kadar? Denetim-
de sadece anonim ve limitet irketleri dikkate alaca m za göre, Maliyenin 
kay tlar yla Ticaret Sicili kay tlar nda yakla k 130-140 bin fark var. Onlar 
gayri faal demek ki, çünkü Maliyede resen terkin sistemi i liyor. Resen ter-
kin aç s ndan Maliye kay tlar ndan dü ülse bile nereden silemiyoruz? Tica-
ret Sicilinden hâlihaz rda silemedi imiz irketler oldu u için belki Maliye-
deki say lar daha sa l kl  gibi görünüyor geliyor bana. Hocam n dedi i gibi, 
en az ndan yar s  dahi gayri faal ise, o zaman, nereden baksan z 635 bin 
irket gene, Ticaret Kanununun, yakla k 300-350 bin irketin do rudan, 

yürürlü e girdi i tarihten itibaren, -burada farkl  bir yürürlük tarihi var, 
1.1.2013- denetim hükümleriyle kar  kar ya gelece ini veya denetim hü-
kümlerinin uygulamaya ba layaca n  hemen belirtelim. 

Say y  yenileyemedim ama, 28 ubat tarihi itibar yla Türkiye’de hiç 
az msanmayacak ölçüde de yabanc  sermayeli irket oldu unu da dikkatle-
rinize sunmak istiyorum; 26 bin 609 tane yabanc  sermayeli irket Sanayi ve 
Ticaret Bakanl  kay tlar nda görünüyor. 

Kanunun yürürlük tarihi yakla t kça herkes bir yandan da, “oldukça 
kapsaml  bir kanunmu ” demeye ba lad . Kanuna böyle yakla sak da, kanu-
nu bilenler için uygulama süreci ve çal ma süreci hâlihaz rda bütün yo un-
lu uyla da devam ediyor. Dolay s yla hedef, kanunun yürürlük tarihlerinde 
öngördü ü ekilde mümkün oldu unca uygulanmaya geçi ini sa layabil-
mek. 

Genel yürürlük tarihi Borçlar Kanunuyla ayn , 1 Temmuz 2012. Bir 
tereddüt uyand ran madde internet maddesiydi. Bunda da ertelemeyi görü-
yoruz, 1 y l sonraya ertelendi; internet maddesinin yürürlü e giri i 1 Tem-
muz 2013. Finansal tablolar  irketlerde okumak isteyenler bir 6 ay daha 
bekleyecekler. Finansal tablolar aç s ndan, 1.1.2013’te yürürlü e girecek 
hükümler aç s ndan, bunlar n internette ilan  biraz ileriye gidecek. Takdir 
edersiniz ki, yeni sistem denetim raporu da 2014 y l ndan itibaren ç kmaya 
ba layacak. O yüzden de, bunu bir kay p olarak görmemek laz m diye dü ü-
nüyorum. 

kinci önemli ikinci grup yürürlük tarihleri ise, ölçekler bak m ndan da 
finansal raporlama ve denetime ili kin, ki maddenin de geri kalan k sm  hep 
buna ili kin, uzun uzun ifade ediliyor. Hem finansal raporlamaya ili kin 
hükümler, hem de anonim irketin 397 ila 406’nc  madde aras ndaki dene-
time ili kin hükümleri 1.1.2013 tarihinde yürürlü e giriyor. 
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Geçi  nas l olacak; bu soruya da kanunun geçici 6’nc  maddesi cevap 
vermekte; finansal tablolar ve denetim aç s ndan geçi . 

Geçici 6’nc  maddenin 1 ve 2’nci f kralar  asl nda tamamen ölçe e 
ili kin, çünkü ifade tarzlar  ayn . 1’inci f kra tamamen büyük ölçekli i letme 
ve sermaye irketleri, ikincisi ise, küçük ve orta ölçekli i letmeler. Özetle 
u: 31.12.2012 tarihinde, eski sisteme göre ç kar lm  bilanço finansal rapor-

lama standartlar na göre düzeltilip 1.1.2013’ün aç l  bilançosu olacak; esas 
itibar yla i in özü burada sakl . Ayn  ey 2’nci f krada, dedi im gibi, küçük 
ve orta ölçekli irket ve i letmeler için ifade ediliyor. 3’üncü f kras  da ta-
mam yla denetime ili kin geçi i ifade etmekte. Burada, tüm anonim ve limi-
tet irketler 1 Mart 2013’e kadar denetçilerini seçecekler. Bu seçimi takiben 
de, tabii limitet irket aç s ndan eski denetçi varsa, -anonim irkette her hâ-
lükârda var- yeni denetçi seçilince görevi sona erecek. 

Denetçi bir hesap dönemini denetleyecek; genel kurul taraf ndan 2013 
y l  için seçilmi  oldu una göre, 2014 y l  ba nda da denetim raporunu ha-
z rlayacak. Denetçi bu denetim raporunu haz rlarken de, -3’üncü f kra ona 
da bir göndermede bulunuyor- 2012 y l yla 2013 y l  aras ndaki kar la t r-
may  da 2014 y l n n ba nda, bu geçi  dönemi aç s ndan yapacak. te bura-
da kar m za ç kan önemli bir konu, özellikle 2012 y l n n durumu. 

Dikkat edilirse, bu hükümler 1.1.2013’te yürürlü e girecek. Özellikle 
meslek mensuplar  aç s ndan bakt m zda, bir yanda muhasebesini tutan, 
finansal tablo haz rlayan, di er yanda da denetim yapacak olanlar  dü ündü-

ümüzde, özellikle bu kar la t rmada baz  uyumsuzluklar olabilece i dü-
üncesiyle, 2012 y l n n da, özellikle finansal raporlama standartlar n n uy-

gulanmas  aç s ndan, belki ihtiyari de olsa i letmeler için uygulamaya geçi-
rilmesini sa lay c  tedbirler almak önem ta yor diye dü ünüyorum. Bu ko-
nuda Maliye Bakanl yla Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulu, yeni fi-
nansal raporlama standartlar na uygun tekdüzen hesap plan  çal malar n  
bildi im kadar yla bitirdiler, bir mâni olmazsa 1 aya kadar kamuoyuyla da 
bulu aca n  tahmin ediyorum ve daha sonra da, en az ndan görü ler al n-
d ktan sonra bunun yay mlanmas  söz konusu olacak. Dolay s yla, dedi im 
gibi, süreç i liyor. 

Tekdüzen hesap plan  ortaya ç kt ktan sonra da yeni dönemde art k fi-
nansal raporlamaya bak n da de i ece ini tahmin etmek pek zor olmaya-
cak. Yeni Ticaret Kanunu bu konuya ili kin gerekçesinde de diyor ki, “art k 
finansal raporlama vergi için yap lmaz.” Dolay s yla art k, vergi için haz r-
lanacak bilanço ya da buna ili kin kâr düzenlemesi bir anlamda ikinci plana 
inmekte. Bu aç dan da, i letmelere bak m z veya i letmelerin ya da bunlar  
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haz rlayan ilgililerin, muhataplar n bak  art k salt vergi kaynakl  olmaya-
cak; bunu buradan aç kl kla dile getirmekte fayda var diye dü ünüyorum. 

Kanunun do rudan denetimle ilgili iki geçici maddesi de yay m  tari-
hinde yürürlü e girdi. Art k denetçiler de denetimi belirli standartlara göre 
yapacaklar. Dolay s yla kar m za muhasebe standartlar n n d nda bir de 
denetim standartlar  seti ç kmakta. Bu standart setine uygun hareket etmeleri 
söz konusu. Bu geçici maddelerin bir tanesi, bu setin yay mlanmas  aç s n-
dan da, muhasebe meslek mensuplar n n Birli i olan TÜRMOB’la ilgili bir 
kurula Türkiye’de bir üst kurul kurulana kadar yetki veren bir madde. Bura-
da, Maliye Bakanl n n görü ü al nmak üzere bir yönetmelik ç kar lmas  
söz konusu, haz rl klar  devam ediyor. 

Denetçiyi Enron’dan sonra rahat b rakm yoruz. Biliyorsunuz, Enron 
sonucu tabii ki skandallar oldu ama, daha önemli sonucu, “Sarbanes-Oxley 
Kanunu” oldu. Sarbanes-Oxley Kanunuyla, bir halka aç k irketle, Kamu 
Gözetim Kurulu diyebilece imiz Kurul SEC’nin bünyesinde kuruldu, ki 
Amerika’da irketlerin ço u borsa irketi oldu u için öyle bir yap  idi. Say -
lar ortada; Türkiye’de halka aç kl k oran  ve halka aç k irket say s , -
büyüklük bir yana, say sal aç dan bakt n zda- hiç böyle göz önünde bu-
lundurulacak kadar de il, tam tersi söz konusu. te burada da denetçinin 
gözetimi görevini almak üzere veya bu görevi yerine getirmek üzere Sanayi 
ve Ticaret Bakanl n n görevlendirilmi  oldu unu görüyoruz. Bir üst kurul 
kuruluncaya, bir kamu gözetim otoritesi kuruluncaya kadar bakanl k da bu-
radaki çal malar n  büyük bir h zla devam ettiriyor. 

Dolay s yla, profesyonel denetim aç s ndan öyle bir sistemle kar  
kar ya gelece imizi söyleyebiliriz: Özel hesap dönemi söz konusu de ilse, 
irket aç s ndan 1 Ocak - 31 Aral k dönemi itibar yla, yani klasik hesap dö-

nemi itibar yla genel kurul irket denetçisini seçecek. Yeni irket denetçisi 
neleri denetleyecek? Standarda ba l  olarak temel standart seti veya KOB  
setine göre, bu bir uygunluk denetimi de il, finansal tablo denetimi. Bunun 
yan  s ra, art k yönetim kurulunun faaliyet raporunun veçhesinin de yeni 
kanunda de i ti ini ve gerek mevcut durum aç s ndan, gerek ileriye dönük-
lük bak m ndan, bütçeleme dahil, yönetim kuruluna görevler verildi ini 
görmekteyiz. Bu aç dan bakt m zda, yönetim kurulu faaliyet raporunun da 
finansal tablolar n haz rlanmas yla yak ndan alakal  oldu unu söylemek 
do ru. Bu aç dan da, denetçinin denetimi kapsam nda yönetim kurulunun 
y ll k faaliyet raporu da yer al yor. Yeni kanun bu kapsamda bir de, borsa 
irketleri için zorunlu olmakla birlikte, kurumsal yönetimin de bir yans mas  

olan Riskin Erken Saptanmas  ve Yönetimi Komitesinin yönetim kurulu 
bünyesinde kurulmas  zorunlulu unu getiriyor. Ad ndan da anla laca  gi-
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bi, hem riskleri erken te his etmek, hem bu riskleri yönetebilmek amaçl  
yönetim kuruluna ve irkete yard mc  olacak bir mekânizma. Denetçi, bunun 
varl k ve i lerli i aç s ndan da bir inceleme yapacak. Hatta kanun, borsa 
irketleri için bunu zorunlu k lmakla birlikte, denetçi, yapt  inceleme so-

nucunda, e er irketin böyle bir Komite kurmas  gere i ve dü üncesine var r 
ise, irkete bunu bildirdi inde, irket yönetim kurulu bu Komiteyi derhâl 
kuracak ve komite de 1 ay içerisinde yönetim kurulunu ve denetçileri bilgi-
lendirecek. Bu Komite raporunu 2 ayda bir yönetim kuruluna rutin olarak 
zaten sunacak. Bu sistemde denetçi o hesap dönemi itibar yla denetim faali-
yetini sürdürecek ve y l sonunda, yönetim kurulu taraf ndan onayl  finansal 
tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporu kendisine sunulunca da raporunu 
haz rlayacak. 

Bütün bu denetim faaliyetinin üzerinde de, -biraz önce Hocam n ayl k 
formlarla dile getirdi i- bir kamu gözetim sistemi de varl n  koruyacak, 
denetimin denetim standartlar na uygun yap l yor oldu unu gözetim alt nda 
tutmak bak m ndan. 

Riskin erken saptanmas , yönetimi aç s ndan maddeler çok kapsaml , 
bunlar  geçiyorum. 

Denetimde üç tane denetçi kavram n n kar m za ç kt n  hemen söy-
leyelim. Bunlar  da dile getirip konu mam  tamamlamaya çal aca m. De-
netçi dedi imiz, asl nda imdiye kadar ba ms z denetim diye bahsetti imiz. 
Bir de, asl nda bizim kanunumuza özgü görünen i lem denetçisi kavram  
var. Bunun ne oldu unu bilahare söylemeye çal aca m. Bir de, asl nda 
bugünkü kanunumuzda da olan, ama daha ayr nt l  düzenlemeye kavu tu-
rulmu  olan özel denetçi kavram  var ki, bugünkü kanun “hususi murak p” 
diyor. Bu hükümlerin yeni kanunda düzenlenmi  oldu unu görüyoruz. 

Yeni kanun, 397 ve devam  hükümlerinde finansal raporlama veya fi-
nansal tablo denetimine aç kça vurgu yap yor, ama burada dikkatinizi çek-
mek istedi im hüküm 2’nci f kras ; “denetçinin denetiminden geçmemi  
finansal tablolarla yönetim kurulu y ll k faaliyet raporu düzenlenmemi  
hükmündedir” diyor. Denetçi seçmemi siniz veya denetimden geçirmemi -
siniz, irketin ondan sonra art k genel kurulu toplamas , bilançoyu görü me-
si, bu yönde karar almas  hiçbir ekilde mümkün olamayacak. Demek ki, 
denetim bu anlamda da bir zorunluluk olarak kar m za ç k yor. 

398 çe itli ilkelere vurgu yapt  gibi yönetim kurulu y ll k faaliyet ra-
porunun da bu denetimin kapsam  içerisinde oldu unu ayr nt l  olarak dile 
getiriyor. Biraz önce de dedi im gibi, riskin erken saptanmas  yönetimi sis-
teminin varl  ve i lerli i de irketin yap s na göre bu denetimin kapsam n-
da olacak. 
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Denetçi nas l seçilecek, nas l görevden al nabilir? lgili madde 399. 
Buraya bakt m zda, asl nda sözle me ili kisinin hem denetçi yönünden, 
hem irket yönünden biraz daralt ld n  görüyoruz. Tabii ki genel kurul 
seçecek. Hocam irketler toplulu undan bahsetti; burada da, ana irket aç -
s ndan topluluk denetçisini seçme görevinin ana irket genel kurulunda ol-
du una vurgu yap l yor. “Denetçi hesap dönemi itibar yla seçilir” diyor. 
Demek ki, yeni sistemde her y l denetçi seçece iz. Yeni sistemde bu denet-
çiyi seçerken, hesap dönemi itibar yla bakt m zda, “ne zamana kadar seçe-
ce iz” sorusunu da sormak gerekiyor. 1’inci f kraya bakt m zda, “hesap 
dönemi, faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi artt r” diyor. 31.12’ye kadar 
seçebilir miyiz? Evet, öyle görünüyor. Hemen devam nda, maddenin 6’nc  
f kras na bakt m zda, “faaliyet döneminin 4’üncü ay na kadar denetçi seçi-
lemezse, o zaman yönetim kurulunun, yönetim kurulu üyesinin, herhangi bir 
pay sahibinin talebi üzerine irketin merkezinin bulundu u yerdeki ticaret 
mahkemesince denetçi seçilmesi talep edilebilir” diyor. Demek ki, kanun, 
en az ndan 4’üncü aya kadar denetçinin irketle bulu mas n  istiyor diye de 
buradan yorum yapmak yanl  olmayacakt r. 

Bu maddedeki bütün mahkeme kararlar , -yine dikkatinizi çekmek is-
tiyorum- kesindir, yani temyizi falan yoktur, mahkeme ne karar vermi se o 
karar kesindir. Amaç, hesap dönemi itibar yla denetçinin irketle bulu ma-
s n  ve denetim faaliyetinin sürmesini sa layabilmektir. 

Denetçi art k genel kurul taraf ndan azledilebilecek bir ki i de ildir. 
Bugünkü denetçiyi, biliyorsunuz, yönetim kurulu üyeleri gibi, genel kurul 
azledebiliyor. Denetçi, ancak hakl  neden varsa, -kanunda, tarafs zl n  üp-
heye dü ürecek emareler olarak örnek gösterilmi - görevden alma ve yeni 
denetçi seçilmesi davas n n gene aç lmas  söz konusu ki, burada da gene 
kesin mahkeme karar yla kar la t m z bir yap  söz konusu. Denetçinin 
konumunu bu anlamda güçlendiren veya güçlendirmi  bir yap n n kar m za 
ç kt n  söyleyebiliriz. 

Peki, özellikle ba ms z denetçi kim? 400’üncü maddenin ilk f kras  
buna vurgu yap yor; “ortaklar  yeminli mali mü avir veya serbest muhase-
beci ve mali mü avir olan bir ba ms z denetleme kurulu u veya küçük ve 
orta ölçekli, -ölçek burada da önem ta yor- sermaye irketlerinde de, -
madde anonim irket için ama, at f nedeniyle limitet irkette de birebir uy-
gulan r bir madde- en az 1 SMMM veya YMM de denetçi olarak seçilebilir” 
diyor. 

Uluslararas  düzenlemeler, özellikle Avrupa Birli i’nin 2006/43 say l  
denetime ili kin direktif de dikkate al nd nda, denetçinin ba ms zl na 
maddede ayr  bir önem verildi ini görüyoruz. Burada, denetçinin denetim 
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d nda irketle herhangi bir menfaat ba n n olmamas  amaçlan yor ki, 
Enron’da zaten kar m za ç kan sorun buydu, çünkü Arthur Andersen 
Enron’da 4 kat dan manl k geliri elde ederken bir birim denetimden kazanç 
elde ediyordu, dolay s yla denetim yerine dan manl  öne ç karm t , o da 
hem Arthur Andersen’i bu pazardan sildi, hem de sistemde büyük skandalla-
ra yol açt . O yüzden, bu menfaat ba n n kesilmesi (denetim yapacak mes-
lek mensuplar nda da), defterini tuttu unuz irketi denetleyememe, dan -
man  oldu unuz irketi denetleyememe, belirli gelir düzeyinin üstünde ayn  
irketten gelir elde edememe (yüzde 30’luk bir oran  görüyoruz), gelir düze-

yinin yüzde 30’dan fazlas n  o irkette (cari y l dahil) elde etme ihtimalinin 
ortaya ç kmas  ba ms zl k kriterleri. 

Burada öne ç kan hususlardan birisi de özellikle rotasyon meselesi ki, 
denetim firmalar  aç s ndan veya denetimde bulunacaklar bak m ndan önem 
ta yan bir husus, uluslararas  düzeyde de ciddi tart ma konusu. Ticaret 
Kanununun özellikle 2006/43 Avrupa Birli i direktifini de dikkate alarak, 
burada, sadece ba ms z denetleme kurulu lar n n içindeki ekipler bak m n-
dan bir ekip rotasyonunun öngörüldü ünü görüyoruz. 7 y l sonunda o dene-
tim irketi seçilse de ayn  ekibi gönderemiyor, 2 y l farkl  ekip gönderme 
söz konusu. Gerçek ki i olan, SMMM, YMM olan denetçiler aras ndan ka-
nunun bir rotasyon getirmedi i, ama gerekçede beklenti, zaman içerisinde 
onlar için de ba ms zl k aç s ndan rotasyon içermesi gerekti i yönünde. 

400’üncü maddenin son f kras  da özellikle i lem denetçisi hakk nda; 
ona hemen gelece im. 

Denetçinin özellikle faaliyeti sonunda denetim raporu haz rlamas  söz 
konusu ki, ayr nt l  maddelerle dile getiriliyor, “raporunu imzalar ve yöne-
tim kuruluna sunar” diyor (hesap dönemi bitti, raporunu haz rlad  ve yöne-
tim kuruluna sundu.) Denetçi raporuyla birlikte bir de görü  yaz s  haz rla-
yacak. Kar m za; olumlu görü , s n rland r lm  olumlu görü , olumsuz 
görü  ve görü  vermekten kaç nma eklinde dört görü  ç kabilir. Görü  
vermekten kaç nma veya olumsuz görü  söz konusu oldu unda, yeni kanu-
nun burada da art k irketin hareket sahas n  daraltt n  görüyoruz. irket 
yönetim kurulu, olumsuz görü  veya görü  vermekten kaç nma yaz s n  al-
d  takdirde 4 i  günü içerisinde genel kurulu toplant ya ça racak, o tarih 
itibar yla istifas n  verecek, yeni yönetim kurulunu genel kurul seçecek, ir-
ket finansal tablolar  standartlara uygun olarak haz rlayacak, denetçiyle bu-
lu acak ve 6 ay içerisinde genel kurulun önüne bu sistem gelecek. Kanun 
birçok hükümde yapt r m  cezai hükümlerle sa l yor (562’nci madde aç s n-
dan); ama burada, dikkat edilirse, bir yapt r m söz konusu de il. Önemli 
olan, finansal tablolar n denetimden geçece i sistemin irketlerde zaman 
içerisinde oturmas n  ve bunun benimsenmesini sa layabilmek. 
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Yeni kanuna ili kin olarak, -tabii burada da bir tebli  ç karma söz ko-
nusu- yeni ad yla Gümrük ve Ticaret Bakanl  sorumlulu unda olan bu 640 
Say l  Kanun Hükmünde Kararnameden sonra 25 ana konuda (bunlar n say -
lar  artabilir) düzenleme yap lmas  söz konusu. Çal malar na devam edildi-

ini söyledi im alt düzenlemeler de bunlar; 3 tüzük, yakla k 9 yönetmelik 
ve 13 (bu say  artacak) tebli  düzenlemesi. 

lem denetçisine gelmek istiyorum. lem denetçisi kim? lem de-
netçisi de, 554’üncü maddede, sorumluluk maddesinde düzenlenmi . Kanun 
diyor ki, “ irketin kurulu unu, sermaye artt r m n , sermaye azalt m n , bir-
le me, bölünme ve tür de i ikli i gibi yap sal de i ikleri, menkul k ymet 
ihrac n  ve herhangi di er irket i lemlerini veya karar n  denetleyen denet-
çi, i lem denetçi.” Demek ki, bu tür i lemler için irket ayr  bir denetçi seçe-
cek ve bu denetçi de i lem denetçisi olarak fonksiyon icra edecek. Bu i lem 
denetçisi tabii ki ba ms z denetçinin fonksiyonundan ayr  bir fonksiyonla 
kar m za ç k yor ki, bunu göz ard  etmemek laz m. 

“Peki bu i lem denetçisi kim olmal ” sorusuna bakt m zda da, bura-
da tart labilir bir konuyu görüyoruz. 400’üncü maddenin son f kras na 
bakt m zda, “bu madde hükümleri i lem denetçisi hakk nda da uygulan r” 
diyor. Benim ahsi kanaatim, demek ki bunun ancak bir meslek mensubu 
olabilece i yönünde bir görü ü benimser ekilde. Ancak, 351’inci maddede, 
kurulu  i lem denetçisi bak m ndan, tasar  hâlinde olan, “kurulu  i lem de-
netçisi bak m ndan bu i i bir YMM, SMMM de yapabilir” hükmü söz konu-
suydu, bu kanunla rken kald r ld  ve 351’inci madde de i iklik önerge ge-
rekçesine de u ifade konuldu: “ lem denetçili inin salt YMM ve 
SMMM’lere özgülenmesine gerek olmad ndan maddede gerekli de i iklik 
yap lm t r.” O zaman, amaca uygun bir yorum yapmaya çal r isek, özel-
likle içinde finansal tablo denetimi olan bu tür özellik arz eden i lem denet-
çisinin ve konusu hususlarda i lem denetçisinin bir meslek mensubu, -tek 
ki i olmas  da gerekmiyor- olmas  gerekti i, ama bunun d nda ba ka bir 
uzman n da burada yer alabilece ini söylemekte fayda var diye dü ünmeden 
de edemiyorum. Tabii alt düzenlemeler aç s ndan bu konu, ele alaca m z 
hususlardan bir di eri diye dü ünmekteyim. 

Son olarak özel denetçiyle ilgili bir-iki hususu söyleyip tamamlamak 
istiyorum. 

Özel denetim asl nda bugün kanunumuzda da var dedik. Burada dik-
kat çeken husus, mahkeme taraf ndan atanmas na vurgu yap lm  olmas . 
Azl k pay sahipleri veya pay sahipleri genel kurulda getirdi, genel kurul 
onaylad , evet, irket, irketin merkezinin bulundu u yerdeki mahkemeye 
ba vuracak ve özel denetçi atanacak; genel kurul kabul etmedi, özellikle i te 
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burada, azl k pay sahipleri ve nitelikli pay sahibi, sermaye piyasas ndan ör-
nekle, 1 milyon TL asgari nominal pay  olan pay sahiplerinin de özel denet-
çi atanmas n  mümkün k lan bir düzenlemeyi görüyoruz. 

“Özel denetçi kimdir” sorusuna bakt m zda, kanun, bir veya birden 
fazla ba ms z uzman  mahkemenin görevlendirece ini söylüyor; bir nite-
lendirme yap lmad n  da söylemekle burada sözlerimi tamamlamak istiyo-
rum. 

Hepinize çok te ekkür ediyorum. 
OTURUM BA KANI- Çok te ekkür ederiz Say n Özkorkut. 
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TARTI MA 
 
 
OTURUM BA KANI- imdi oturumumuzun soru-cevap k sm na 

geçece iz. 20 veya 25 dakikal k vaktimiz var. Yaz l  suallerinizi bekliyoruz. 
u ana kadar Say n Ünal Tekinalp’e iki tane geldi. imdi Tekinalp’e söz 

verece im. Bu arada gelen sorular  da kabul edece iz. 
Buyurun Hocam. 
PROF. DR. ÜNAL TEK NALP- imdi sorular  cevapl yorum. 
Birinci soru udur: “Yeni Türk Ticaret Kanunuyla getirilen yeni dü-

zenlemelerden denetim ve internette mali tablolar n aç klanmas  ko ullar na 
uyulmad nda ya da eksiklik, hatalar bulundu unda ne gibi sonuçlar ola-
cakt r ve ne tür yapt r mlar uygulanacakt r?” Görüldü ü gibi soru iki alt 
soruyu içeriyor: Birincisi, internette yer almas  laz mgelen bir husus yer 
almam  ise bunun sonuçlar  nelerdir? Bunun hem hukuki hem de cezai so-
nucu var. Cezai sonucu yeni Ticaret Kanunumuzun 562’nci maddesinde yer 
almaktad r. Buna göre, bu kanunun 1524’üncü maddesinde öngörülen inter-
net sitesini, bu kanunun yürürlü e girmesinden itibaren 3 ay içinde olu tur-
mayan veya internet sitesi mevcut ise, ayn  süre içinde internet sitesinin bir 
bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim irketin yönetim 
kurulu üyeleriyle limitet irketin müdürleri ve sermayesi paylara bölünmü  
komandit irkette yönetici komandite ortaklar 6 aya kadar hapis ve 100 gün-
den 300 güne kadar adli para cezas yla cezaland r l rlar. Demek ki iki mü-
eyyide var: Birincisi, hiç kurmam sa, ikincisi, kurmu  fakat konulmas  la-
z m gelen hususlar  koymam sa, bu, her bir fiil için ayr  olarak te ekkül 
edecek bir cezad r. 

1524’üncü maddeden size Sunu um s ras nda bahsetmi tim; e er bir 
hususu koymam san z, -örnek de vermi tim- mesela genel kurulun toplan-
t ya ça r lmas n  internete koymam san z veya genel kurulun evraklar ndan 
birini koymam san z, bununla ilgili i lem ya iptal edilir veya bat ld r de-
mi tim. Kanunumuzun 1524’üncü maddesinin 2’nci f kras  öyledir: “1’inci 
f krada öngörülen yükümlülüklere uyulmamas  ilgili kararlar n iptal edilme-
sinin sebebini olu turur, -biraz evvel söylemi tim- kanuna ayk r l n tüm 
sonuçlar n n do mas na yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim 
kurulu üyelerinin sorumlulu una neden olur (ceza hükümleri sakl d r.)” 
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Demek ki, kanun internet sitesine büyük önem vermekte ve buna riayet 
edilmesini art ko maktad r. 

kinci soru u: “Bölünmelerle ilgili 147’nci maddede (sosyal birle me 
ve bölünmelerde) bir sosyal plandan bahsedilmektedir. Bu sosyal plan ne-
dir?” Hukukumuzda yeni bir müessesedir. Bunun hakk nda geni  bilgi sahi-
bi olmak isteyenler, benim, Say n Centel’in Arma an ’nda, -ki MESS tara-
f ndan yay nlanm t r- Sosyal Plan diye uzun bir makalem vard r, oraya ba-
kabilirler. Nedir bu plan? Bize ilk defa geliyor; Avrupa ülkelerinde uygula-
n yor. Bildi iniz gibi, birle me ve bölünmeler i çiler aç s ndan büyük sorun-
lar ç karabilir. Bu sorunlar n ba nda, i çilerin i ten ç kar lmalar  gelebilir. 
Kanun, bir sosyal plan ile ilk önce i çilerin y n hâlinde, kitle hâlinde ç ka-
r lmalar n  önleyici tedbirlerin, birle en irketlerin yöneticileri taraf ndan 
dü ünülmesini istemektedir. Kanunun alt nda yatan dü ünce, böyle bir i le-
min i çi k y m na yol açmamas d r. 

kinci sosyal plan: çilerin do mu  olan haklar n n zaman nda ve tam 
olarak ödenebilmesini sa lamakt r ki, bu bak mdan Ticaret Kanununun 
178’inci maddesi,  Kanununun 6’nc  maddesine göre özel bir hükümdür 
ve birtak m özellikler arz etmektedir. 

Üçüncüsü; e er birle me veya bölünme i çilerin yer de i tirmelerine 
yol açacak ise, aç yor ise, e leri çal an i çiler bak m ndan e  durumunun, 
e in i ini kaybetmesi durumunun, i çilerin çocuklar n n okul de i tirme 
durumlar n n vesairenin yönetim kurulu taraf ndan planlanmas n  istemek-
tedir. Geli mi  ülkelerde, bu konuda esasl  tecrübesi olup gelene i do mu  
olan ülkelerde zengin bir kazuistik vard r; ama bizde yeni ba layacak bir 
hükümdür. Bu, tatbikatla birlikte, bir taraftan içtihatlarla, bir taraftan da ö -
retiyle geli ecektir. Benim size verdi im örnekler, ilk planda akla gelen so-
runlardan do mu  olan örneklerdir. 

kinci soru u: “158’le irket birle mesinde, i  ili kilerinin devrinde 
178’inci madde uygulanacakt r demektedir. 178’inci maddede, ‘i çinin i ten 
ç kar lmas  için r zas n n arand  söyleniliyor’ denilmektedir, e er r za yok 
ise ne olur” denilmektedir. K saca tekrar 178’e döneyim. 178,  Kanununun 
6’nc  maddesine göre özel bir hükümdür, sadece birle melerde ve bölünme-
lerde uygulan r. Bunun yap l  s ras nda, bilhassa Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki Alt Komisyonda bir Yarg tay üyesi, “6’nc  madde varken buna 
ihtiyaç yoktur” diye itirazda bulunmu tu, bu kabul görmedi. Bunun üzerine 

 Hukuku Dairesi ile uzun bir görü me yürütüldü, bu maddenin esas itiba-
r yla amaçlar  ortaya konuldu ve onlar da bunu kabul ettiler. 

178’inci maddenin esaslar  u (sorunun cevab  yan lm yor isem kendi 
içinde de yer al yor): Kanun demektedir ki (okuyaca m 178’inci madde, 
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158’inci madde, dolay s yla birle melere de uygulan yor ama, ben bölünme-
ler için okuyorum), “tam ve k smi bölünmede i çilerle yap lan hizmet söz-
le meleri, i çi itiraz etmedi i takdirde devir gününe kadar bu sözle meden 
do an bütün hak ve borçlarla devralana geçer (benzer bir hüküm 6’nc  mad-
dede de aynen yer almaktad r), i çi itiraz ederse, -yani ‘ben bu birle meyi, 
dolay s yla yer de i tirmeyi, i  de i tirmeyi kabul etmiyorum’ derse- hizmet 
sözle mesi, kanuni i ten ç karma süresinin sonunda sona erer, devralan ve 
i çi o tarihe kadar sözle meyi yerine getirmekle mükelleftirler.” Bu hükmün 
yorumunda ana kural udur: çinin itiraz etmesi i çinin istifa etmesi demek 
de ildir, bu sebeple, i çinin k dem tazminat  dahil haklar n  kaybetmesi so-
nucunu do urmaz, çünkü birle me ve bölünme denilen olay, i çinin iste i 
d nda ve kontrolü d nda cereyan etmi tir. Bu durumda, i  sözle mesi 
sona erdi inde, itiraz de sona erdi inde, aynen normal sona ermelerde oldu-

u gibi, i çinin bütün alacaklar  (k dem tazminat  da dahil) ödenmek icap 
eder. in esas  ve bunun alt ndaki dü ünce budur. 

Kanunun bir de öyle bir hükmü var: Eski i vereniyle devralan, yani 
birle melerde iltihak oluyor, iltihak oldu u için bir devralan irket var, bö-
lünmelerde, -ister k smen bölünsün, ister tamamen bölünsün- bir bölünen 
irket var, bir de, bölünme dolay s yla ortaya ç kan mal varl  parças  ba ka 

bir irkete gidiyor, bu irket mevcut bir irket olabilir veya yeni kurulan bir 
irket olabilir, yani her ikisinde de bir devir var, bu devir i çi devri manas n  

da ta yor, onu da birlikte getiriyor, bu sebeple, i çinin, bölünmeden evvel 
muaccel olmu  alacaklar  ile hizmet sözle mesinin normal olarak sona ere-
ce i veya i çilerin itiraz  sebebiyle sona ermeye kadar geçen sürede muaccel 
olan alacaklar  dolay s yla bu iki (eski ve yeni) i veren müteselsilen sorum-
ludurlar. öyle demek istiyor: tiraz etmemi , intikal etmi se ve normal bir 
ekilde sona ermi  ise ikisi sorumlu; itiraz etmi  ise, o ana kadar do mu  

olan borçlardan gene ikisi müteselsilen sorumlu. 
Soru soran arkada n sorular n  anlam  m y m ve gere i gibi cevap-

land rd m m ; lütfen kendisini i aret buyursun. 
HAKAN YILDIRIMO LU (Koç Holding)- Kanunu inceledi imde, 

i verenlerin dikkat etmesi gereken hususlardan biri olarak görmü  idim, 
nitekim siz de o endi emi hakl  ç kard n z; yani bunlar,  Yasas ndaki 6’nc  
maddeyi farkl  uygulamay  gerektiren durumlar. 

PROF. DR. ÜNAL TEK NALP- Farkl  oldu unda bir tereddüt yok. 
HAKAN YILDIRIMO LU (Koç Holding)- Bize göre tabii, bölün-

me neyse ama, baz  durumlarda i  yeri devri, nevi de i tirme, birle me ola-
bilir. 
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PROF. DR. ÜNAL TEK NALP- Nevi de i tirmede durum farkl d r. 
Biliyorsunuz ki, nevi de i tirmede devir yoktur. Nevi de i tirmede, o güne 
kadar ad  kolektif olan irket, ayn  süje yeni bir isim al yor, anonim irket 
oluyor, i  hukuku aç s ndan bakacak olursan z devir yoktur; yani, benim 
ad m Ünal Tekinalp, sonra ad m  de i tirdim, Ünal Da  yapt m, ama ayn  
Ünal. Onun için, benim gayrimenkullerimin Ünal Da ’a devrine, benim 
alacaklar m n devrine gerek yok. Lütfen, bölünme ve birle me ile nevi de-

i tirmeyi birbirinden ay r n; orada transfer yoktur, devir yoktur. Bilmem 
anlatabildim mi? 

Buyurun. 
HAKAN YILDIRIMO LU (Koç Holding)- Hocam  Kanununun 

6’nc  maddesini inceledi imizde, devir sebebiyle fesihte i çiye hakl  bir 
neden do urmuyor, dolay s yla kar m za tazminat ç km yor; burada i çinin 
kabulü, r zas  aranm yor, fakat Ticaret Kanununda yap lan düzenlemede 
i çinin r zas  aran yor. Bunun sonucunda k dem tazminat , pe inden de i e 
iade davas  dahi ç kabilir, dolay s yla i letmeler i e iade tazminat yla da 
kar la abilir ve çok ciddi bir yük getirir. Burada bence devirden daha 
önemsiz bir konu; devir bence çok daha köklü bir de i iklik meydana geti-
riyor. 

PROF. DR. ÜNAL TEK NALP- Ben bu devir meselesini sadece ne-
vi de i tirme için söyledim; ama ayr  bir müessese oldu u muhakkak. 

HAKAN YILDIRIMO LU (Koç Holding)- Birle me veya türün 
de i mesinde de ayn  eyle kar la acak.  Kanununun düzenlemelerinin 
çok önünde bir düzenleme getiriyor. Sonuçta i letmeler hem k dem tazmina-
t yla kar la acaklar, çünkü i i i çinin r zas na b rak yor, hem de pe inden 
muhtemelen i e iade davalar yla kar la acaklar. 

PROF. DR. ÜNAL TEK NALP- unu söyleyeyim ki; bu hüküm s-
viçre Borçlar Kanununda yap lan de i iklikle yeni 333’üncü maddedir. 
Borçlar Kanununda hizmet akdini düzenleyen Komisyon üyeleri bunu al-
mam lard r, bundan ba ka di er hükümler de var, onlar da al nmam t r. Bu 
hüküm do rudan do ruya birle melere ve bölünmelere aittir. Tamam yla 
yeni bir hüküm oldu u uradan bellidir ki; Yarg tay’ n ilgili dairesi, “6’nc  
madde var, ne lüzumu vard ” dedikten sonra fikrinden dönmü tür. Hiç 
unutmad m bir gündür. Ayn  üye, sabah ve ö leden sonra olmak üzere alt  
defa gidip geldi. Biz de görü ümüzde srar ettik. Onlar, meseleleri konu -
mak üzere ba ka bir üye daha yollad lar. Daha sonra böyle bir hüküm ç kt . 

Yeni bir soru: “Yeni Ticaret Kanununda, bir ki ilik irketlerin kurula-
bilece ini belirttiniz. Konuyu, sendikalar n irket kurabilmeleri aç s ndan 
de erlendirir misiniz?” 
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Sendikalar n tahsis edecekleri sermaye bir tarafa, anonim irket orta  
olmalar na, limitet irket orta  olmalar na bir engel yoktur, tek ki ilik irket 
kurmalar na da hiçbir engel bulunmamaktad r; te vik edilecek bir eydir. 

Size, vaktim olmad  için tek ki ilik irketin uygulama yerlerini anla-
tamad m. Bu sorunuzla ilgili olarak bir husus daha söylemek istiyorum. 2 
sene önce beni Anadolu Üniversitesine ça rd lar ve orada 24 tane T p Fa-
kültesi dekan na rastlad m. Bu dekanlar benimle, -ki Say tay’dan ve Maliye 
Bakanl ndan da kimseler vard - döner sermayenin tek ki ilik olmas n  ta-
sarl yorlard ; çok do rudur. Biliyorsunuz ki, bizim döner sermaye sistemi-
miz 1868’den gelen bir sistemdir, anla lmas  son derece güç bir sistemdir, 
haks z bir sistemdir. Halbuki, tek ki ilik irket kurulunca, Korkut 
Özkorkut’un anlatt  finansal raporlamaya, onun anlatt  s k  denetlemeye 
ve di er hükümlere de tabi olacakt r; ayn  ey sendikalar bak m ndan da 
olacakt r. Onun için hiçbir engel yoktur ve olmamas  do rudur. 

kinci soru: “Ticari davalar n çok uzun sürmesini dikkate al rsak, mah-
kemelerin durumunun usul hukukuyla birlikte nas l olaca n  aç klayabilir 
misiniz? Sayg lar mla.” 

Son dakikada, benim taraf mdan Usul Kanunu dolay s yla getirilen bir 
de i iklik güç bela önlenmi tir; do rudan do ruya uzamalarla ilgilidir. 

Biliyorsunuz ki, asliye ticaret mahkemesiyle asliye hukuk mahkemesi 
aras ndaki ay r m i bölümü ayr m d r, görev ayr m  de ildir. bölümü ay-
r m  oldu u için, ittihadi sebepler aras nda bunu bildirmi seniz, hâkim bunu 
kabul ederse do rudan do ruya öteki mahkemeye gider. E er mahkeme 
karar nda yan lm  ise bu tek ba na temyiz edilemez, ancak hüküm veril-
dikten sonra hükümle birlikte temyiz edilebilir. Partiler uyu mas  yap ld . 
Daha evvel Usul Kanunu geçmi . Ben geldim, benim önüme bir ey koydu-
lar, bakt m ki, asliye hukuk ile asliye ticaret aras nda ayr m , görev ayr m  
yapm lar; böyle bir dü ünce de var, bunu hâkimler çok istiyorlar. Bunun 
üzerine dedim ki, size bir ey soraca m. Ben bu de i iklik dolay s yla usul 
tasar s n n son hâlini bilmiyorum, görevden dolay  mahkeme bir davay , bu 
sebeple, yani asliye hukukta aç lmas  gerekirken yanl l kla asliye ticarette 
aç lm  veya tersi, görevsizlik karar  verdi, yeni kanunda bunu tek ba n za 
temyiz edebiliyor musunuz? “Tabii” dediler. O zaman sorumlu u üstünüze 
al rs n z, bu görev ihtilaf , esasa girmeden Yarg tay’dan 4 senede döner de-
dim. Bana “konu al m” falan dediler ama ey yapmad lar. Hukukçular da 
var; “efendim, Hocam ne olur, bilmem ne falan” dediler. Yap n, beni hiç 
ilgilendirmez, ama ben aç klar m dedim. Onun üzerine Ahmet yimaya’ya 
telefon ettim, böyle böyle bir ey var, benim ikaz m  ciddiye almayabilirler, 
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bunu söyle. “Kim yap yor bunu” falan diye o da sinirlendi. De i ti. B rak n 
süratlendirmeyi, bütün müdahaleler uzatma bab nda yap lmaktad r. Bu nok-
tada da, esas itibar yla bir zihniyet de i ikli ine ihtiyaç vard r. Ben usulcü 
de ilim ama, bu konular bizim de çok önümüze geliyor. Almanya’da, tal-
ya’da, Fransa’da, ngiltere’de, hâkim size bir gün verir, o sizin duru ma 
gününüzdür. Siz, bütün delilleri taraflar olarak haz rlay p mahkemenin önü-
ne gitmelisiniz. Siz hele ngiltere’de deyin ki, efendim benim müvekkilimin 
bo anmas , bilmem ne olabilmesi için nüfus kayd n n getirilmesi, o dakika-
da sizi mahkemeden kovar ve davay  bitirir, çünkü, nüfus kayd  olsun, sicil 
kayd  olsun, bilmem ne kayd  olsun, bütün hepsi o gün orada haz r bulun-
mal d r, senin vazifen o. Onun yaz  i leri veya tapusu, avukat olarak sen 
yaz  yazd n m  cevab  vermek mecburiyetindedir. 

Konuyu müstakil olarak biz ele alamay z. Bana sorsan z, ben tek gün 
celsesini getiririm. Bana sorsan z ben harçlar  pahaland r r m. Bir anonim 
irket genel kurulu karar n , iptal davas n  90 liraya aç yorsunuz. Kim bun-

dan endi eye dü ebilir? 
Yeni bir soru: “ irket sat n alma ve evlilikleri günümüzde büyük 

önem arz ediyor. Avrupa Birli i’nde bir irketle bir Türk irketinin evlili i 
mümkün mü?” Hay r. Neden? Avrupa Birli i kendi içinde tek bir egemenlik 
say l rken, Türkiye girmedi i için, Avrupa Birli i bir egemenlik, sen bir 
egemenliksin. 

Evlilik dedi iniz birle melerde imdi ne yap yorum ben? Devrolan ir-
ketin siciline devri kaydettirdi im andan itibaren mal varl  bu sicil kayd y-
la birlikte öbür tarafa geçiyor. Sizin söyledi iniz, bir Alman irketiyle evli-
lik için, bu mal varl  s n r a p geçmeli. O s n r a p geçerken de, benim 
Ticaret Sicili memurumun yapt  tescil i lemi Avrupa’da tan nacak bir i -
lem olmal . zah edebildim mi? Onun için mümkün de il. 

“Tek ki i olarak kurulan veya halka aç k olmayan irketlerin, effafl k 
ilkesine göre her türlü bilgilerini web sitesinde ve bas n yoluyla yay nlan-
mas  mecbur mu?” Hiçbir fark yok. Tek ki ilik anonim irket bir anonim 
irkettir. 

Benim s nav m burada sona eriyor. 70 ya m  geçtikten sonra ben soru 
sorulan bir adam hâline geldim; eskiden hep ben soru sorard m; burada bü-
yük bir de i iklik oldu. 

yi günler. 
OTURUM BA KANI- Çok te ekkür ederiz Hocam. 
Buyurun Korkut Bey. 
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DOÇ. DR. KORKUT ÖZKORKUT- Te ekkür ederim Say n Ba -
kan. 

Ben ek sorulara k sa k sa cevap vermeye çal aca m. Bir k sm  Say n 
Hocama ama, onlar  da Hocam k saca cevaplayabilir herhâlde diye dü ünü-
yorum. 

PROF. DR. ÜNAL TEK NALP- Peki, siz nas l isterseniz. 
DOÇ. DR. KORKUT ÖZKORKUT- Asl nda Hocam n sorusu bana 

gelmi ; mükellefiyeti resen iptal edilen ve gayri faal irketler meselesi. 
PROF. DR. ÜNAL TEK NALP- Yeni Gümrük ve Ticaret Bakan , 

söyledi im gibi, “ikincil ey nas l yürüyor, ne olacak” diye Per embe günü 
beni davet etti. Onun bana yollad  gündem maddelerden bir tanesi de gayri 
faal irketlerdir. imdi uzun hikâyesini anlatmak istemiyorum; gayri faal 
irketlerin bizimle, Komisyonla bir maceras  var. Ama olmad ; biz yapt k, 

sonra birtak m te ekküller geri döndüler. imdi nas l, -bizim bir teklifimiz 
yok- bir teklif geldi, görece iz. Bir daha kar la rsak anlat r m. 

DOÇ. DR. KORKUT ÖZKORKUT- Hocam gene size bir soru: 
“Özellikle yeni Yasada irkete borçlanma yasa  getiriliyor ama, tam tersi, 
irkete ortak borç verirse bu ne olacak, nas l düzenleniyor?” 

PROF. DR. ÜNAL TEK NALP- Bu e er bir limited irket ise fela-
ket do abilir, çünkü limitet irkette özvarl k kabul edilen sermaye (özvarl k 
kabul edilen ödünç) diye bir sermaye var. Bir irket kötü durumda iken, yani 
sermaye art r m  yap lmas  laz mgelen bir anda sermaye artt r m  yapmay p 
o irkete borç vermi  isen alaca n  geri çekemezsin, o, sermaye gibi müta-
laa edilir ve bütün alacaklar n en alt s ras na gider. zah edebildim mi? Hal-
buki, k sa bir süre için, bilanço makyaj  yapmak için veriliyor, sonra, en 
ba ta bu borç ödeniyor idi, imdi, eski güzel zamanlara son verildi. Bunun 
ad  da, özvarl k kabul edilen ödünçler. 

DOÇ. DR. KORKUT ÖZKORKUT- Bu kadar Hocam. 
Say n Kara’n n, “denetim hükümlerine uyma zorunlulu u 1.1.2013 

olarak ifade ediliyor, ancak finansal tablo, örne in bilanço olarak 1.1.2012 
tarihinde haz rlanaca na göre, uygulama asl nda 1.1.2012’den ba lamaya-
cak m ” sorusu var. 

Asl nda geçi  hükmü bunu aç kça söylüyor; “esas itibar yla 
1.1.2013’ten ba l yor ama, denetimle birlikte, u an yürürlükteki Kanunla 
denetim raporunda yeni sisteme geçi  bak m ndan kar la t rmay  yapar ve 
raporunda buna yer verir” diyor. te bu geçi in sa l kl  olmas  aç s ndan, -
2012’ye vurgu yapmam n nedeni oydu- 2012’de bu geçi i sa layabilmek 



 

- 56 - 

için, -asl nda yasal olarak zorunlu de il- 2012 y l nda finansal tablolarda 
standartlar n uygulanmas n  sa lamakta büyük yarar olaca n  dü ünmekte-
yim. O yüzden de, 2011 y l  kritik bir y l. Tekdüzen hesap plan , art , stan-
dartlar n uygulanmas  aç s ndan bu zorunluluk veya en az ndan i letmelere 
b rakma yönünde bir irade aç klamas  olmas  yararl  olmaz m  dü üncesiyle 
bunu dile getirmi tim; yoksa Kanun bunu somut olarak ortaya koyuyor. 

kincisi: “Denetim firmalar n n denetiminde, serbest muhasebeci ve 
mali mü avirlerin irketle mesi mi isteniyor, denetim ayr , i lem denetçisi 
ayr  m  olmak zorunda?” 

Tabii, denetim asl nda bir organizasyon i i olarak Ticaret Kanununda 
üstü kapal  da olsa kar m za ç k yor. Dolay s yla, denetçinin nas l irketle-
ece i konusunun bugün düzenlemesi var (3568 Say l  Kanuna ba l  ola-

rak.) Bunun d nda da, Sermaye Piyasas  Kurulunun Tebli i ve di er ku-
rumlar n da yönetmelikleri aç s ndan bakt m zda, ba ms z denetleme ku-
rulu u aç s ndan burada da bir anonim irketi i aret ediyor. Yeni Kanun dö-
neminde, 400’de bahsi geçen, Bakanl n ç karaca  yönetmelik i te burada 
önem ta yacak. 

Asl nda belki onu belirtmedim; nas l finansal raporlama standartlar n-
da tekli bir yap ya gidiyorsa, ba ms z denetim aç s ndan da veya ba ms z 
denetimin yap lanmas  aç s ndan da Ticaret Kanununun öngörüsü veya Ti-
caret Kanununun iste i, Türkiye’de de ba ms z denetimin tekli bir yap  
hâlinde te kilatlanmas  kamu gözetim otoritesi ve meslek örgütlenmesi bün-
yesinde olacak. Bu tekli te kilatlanma çerçevesi de, tabii ki bugün elimizde, 
Türk mevzuat  aç s ndan, özellikle serbest meslekler için LLP (s n rl  so-
rumlu ah s irketi) dedi imiz irket modeli yok. Ben son dönemde, dünya-
daki irket modellerini denetim firmalar  için daha ayr nt l  inceliyorum. 
Modelin ortaya ç k  Amerika ve ngiltere örne iyle önümüze ç kt , sonra 
Almanya’da ortaya ç kt ; ama bunun ötesinde, hep anonim irket modeli 
içerisinde varl n  sürdürüyor, çünkü denetim firmalar n n ortaya ç k nda 
Alman ekolü ve orada da bankalar kar m za ç k yor. O yüzden de, bugün 
oldu u gibi, yeni dönemde de anonim irket modeli ortaya ç kacak. 

Tek ki ilik anonim irket yans mas  denetçiye de olabilir mi? Olabilir; 
o zaman bir örgütlenmedir. Önemli olan, denetçi profilinin bu yap da örgüt-
lenmesi olacakt r. Tek ki ilik denetim firmas n  da, -tart aca z- ortaya ç -
kabilir mi? Hem ba ms zl k, hem ortak yap s  aç s ndan ç kabilir dü üncesi 
de savunulabilir, aksi de ileri sürülebilir ama, Kanunun u anki hâliyle 
mümkün. 

Denetim firmas n n denetimi olacak m ? E er bir anonim irket olursa, 
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bugünkü düzenleme aç s ndan, denetim firmas n n denetimi de olacak, o da 
bir denetçi seçecek, kendisini denetletecek. 

lem denetçisi ba ms z ve fonksiyonlar  ayr  dedim; art , salt olarak 
seçilme ve görevden alma aç s ndan bakt m zda, ba ms z denetçiyi genel 
kurul seçer, ama görevden alamaz dedik. Aksine hüküm ve esas sözle me 
veya kanunda ayk r  hüküm yoksa i lem denetçisini genel kurul seçebildi i 
gibi, 400’üncü maddenin son f kras  gere i görevden de alabiliyor. Dolay -
s yla, bu dahi fonksiyon ayr l na i aret eden bir husus. Ayr  bir i lem de-
netçisinin o i leme özgü seçilmesi gerekti ini dü ünüyorum. 

Biraz önce kendi içimde tart t m; i lem denetçisi kim olmal ? E er 
yeri geldi inde bir birle me-bölünmede bir de erleme uzman  da i lem de-
netçisi olarak seçilecekse, o gayrimenkul de erleme uzman n n zaten ba-

ms z denetçi olmas  söz konusu de il. Dolay s yla i lem denetçisi fonksi-
yonu bak m ndan farkl  bir seçimin genel kurul taraf ndan yap lmas  yararl  
olacak diye de dü ünüyorum. 

Hocam benimki de bu kadar. 
Ben de çok te ekkür ediyorum. Sa  olun. 
OTURUM BA KANI- Say n Özkorkut’a çok te ekkür ediyoruz. 
Soru-cevap fasl yla seminerimizin sonuna gelmi  bulunuyoruz. Say n 

hocalar ma de erli tebli leri için, sizlere de kat l mlar n z için te ekkür edi-
yorum. 

Say n Ba kan  da kapan  konu mas  için kürsüye davet ediyorum. 
TU RUL KUDATGOB L K- Bu kadar mühim ve önümüzdeki y l-

lar n ticaret dünyas n  ayd nlatacak böyle bir verimli seminerden dolay  her 
iki de erli hocaya da çok te ekkür ediyorum, ükran sunuyorum. 

Yar n sabah 9:30’da bulu up Borçlar Kanunuyla ilgili çal malar  gene 
beraberce yapaca z. 

Profesör Tekinalp’in, gerek bu kanunun bu hâle, vücuda gelmesinde, 
gerekse tatbikat na gönül vererek, bütün gücüyle, genç, 70 ya n n verdi i 
güzellikle, bu co kuyla kanunlar  ortaya koymas  ve hukuk felsefesini yap-
mas , bir talebesi olarak kendisine olan hayranl m  bir kat daha artt rd . 
Ben de kendisine tekrar ükranlar sunuyorum efendim. Tebrik ederim. 

*** 
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II. OTURUM 
 
 

Oturum Konusu : Yeni Türk Borçlar Kanunu 
Oturum Ba kan  : Prof. Dr. Tankut CENTEL 
Konu mac lar : Prof. Dr. Nevzat KOÇ 
  Prof. Dr. Nur en CAN KL O LU 

 
 
TU RUL KUDATGOB L K (T SK Yönetim Kurulu Ba kan )- 

Bugün dünyan n gözünde yükselen y ld z olarak Türkiye var. Bu sabahki 
gazeteleri okumu san z, Standard & Poor’s, yani dünyan n en büyük derece-
lendirme kurulu u, Türkiye’nin derecelendirme notunu direkt ilgilendirmese 
dahi, Türk Liras  cinsinden notuna yeni bir boyut getirecek, onu A’ya ç ka-
racak. Bu, yat r m yapmadan önceki son a ama hâline gelen bir pozitif ge-
li meyi gösteriyor. Bu niçin çok mühim? spanya’n n notu dü ürüldü, tal-
ya’n n notu dü ürüldü, Yunanistan’ n notu üç kademe dü ürüldü ama Tür-
kiye pozitife geçti. Türkiye i te imdi bir yat r m ortam  hâline geldi. Dün 
söyledi im gibi, çal ma hukuku, endüstri ili kileri hukuku ve düzenleme 
hükümlerinin, Türkiye’nin bu co kusunu, Türk sanayinin bu gücünü ortaya 
koyacak ekilde yap land r lmas  laz m; Türkiye’nin lehine olan, Türkiye’yi 
yar na götürecek olan husus budur. te bugün seminerde görü meye ba la-
yaca m z, çok de erli bilim adamlar n n ele alacaklar  konuda olaya bak  
aç s n n temelini bu söyledi im, 1957’lerde yap lm , o güne göre ileri bir 
kanun olan Türk Ticaret Yasas  ve Borçlar Yasas n n art k i levini tamam-
layarak, Türk Kanununun, dünyan n geldi i yeni bili im sistemine paralel 
hâlde düzenlenmesi bahis konusudur. Hiç üpheniz olmas n ki, bu Ticaret 
Yasam z ve bu Borçlar Yasam z önümüzdeki 50 senenin yasalar  olacakt r. 
Dolay s yla, biz i  âlemi olaya böyle, bu sa laml kta kanunlar  olan bir ül-
kenin sanayicisi olarak bak yoruz ve önümüzdeki devrenin yolunu, gidi  
temelini, yat r m temelini, istihdam temelini bu felsefede ve bu garantide 
görüyoruz. 

Yar n Üçlü Konsey Toplant s nda 2821 ve 2822 olarak bildi iniz Top-
lu Sözle me ve Grev ve Lokavt kanunlar yla ilgili son çal malar  yapmak 
üzere Say n Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan n n huzurunda olaca z. 
Yar n 14’te Ankara’da Üçlü Konsey toplanacak ve bu konunun son hâline 
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getirilip Meclisin aç laca  1 Ekim’de de Meclise sunmak üzere son haz r-
l klar n yap lmas  bizden bekleniyor. Tabii burada üç i çi konfederasyonu 
(TÜRK- , HAK- , D SK) var ve T SK olarak da biz Türk i verenlerini 
temsil ediyoruz. Bu toplant  Say n Hükümeti temsilen Çal ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan n n Ba kanl nda, riyasetinde yap l yor. Bu yapt m z 12 
Haziran seçimden sonra üçüncü toplant  olacak. 

Dolay s yla, yeni devreye Türkiye, kanunlar  yap lm , temel kanunla-
r  bitmi , güçlü bir ülkenin görünümüyle ortaya ç kacak. 

Hiç üpheniz olmas n ki, Türk Ticaret Yasas  ve Borçlar Yasas  yürür-
lü e girip ikincil mevzuat yla desteklenmi  ve dünya çap nda bir hukuk sis-
temiyle tedvir edilmi  hâldeyken, i te o zaman görün Standard & Poor’s 
Türkiye’nin notunu nerelere koyacak. 

Bugün çal aca m z, borçlar hukuku ve borçlar hukukunun endüstri 
ili kileriyle ilgisini konu aca m z bu seminerimizin as l temelinde yatan 
felsefe, bu söylemeye ve sizinle payla maya çal t m bu görü tür. 

Bu görü lerle, toplant y  tekrar açarak Say n Prof. Dr. Tankut Centel’i 
oturumu yönetmek üzere seminerin Ba kan  olarak kürsüye davet ediyorum; 
buyurun Hocam. 

OTURUM BA KANI: 
PROF. DR. TANKUT 
CENTEL (Koç Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi)- Konfederas-
yonumuzun Say n Ba kan , de-

erli konuklar; hepinize ho  gel-
diniz diyerek aç l  yapmak isti-
yorum. 

Gerek Ticaret Kanunu ol-
sun, gerek Borçlar Kanunu ol-
sun, bunlar birbirlerini tamamla-
y c , birbirlerinden ayr lmaz e-
kilde, bütünleyici bir görünüm 
sergiledikleri için birlikte ele 
al nmalar nda yarar var. Zaten 
birazdan yap lacak aç klamalar-
dan da görece iniz üzere Borçlar 
Kanunu’nun ç kar lmas  ve Tica-

ret Kanunu’nun kabulü, büyük ölçüde her iki tasar n n da tamamlanmas  
beklenmi tir ve buna ba l  olarak da ikisinin ortaya ç kt n  görüyoruz. 
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Toplant m z n iki konu unu kürsüye davet etmek istiyorum: Bunlar-
dan birincisi stanbul Medipol Üniversitesinden Profesör Doktor Nevzat 
Koç. Daha önce Dokuz Eylül’de uzun y llar görev yapt  ve sonra stanbul 
Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanl n  yürüttü. imdi de kendisi, 
-nas l beni bir zamanlar stanbul Üniversitesinde, sonra Koç Üniversitesinde 
gördü ünüz gibi- bugün stanbul Medipol Üniversitesinde görev yap yor. 
kinci tebli  sahibimiz Profesör Doktor Nur en Caniklio lu. Kendisi, öteden 

beri tan d m z, i  hukukunun önemli simalar ndan; Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde görev yap yor.  

Her iki konu mac n n da yapaca  aç klamalara geçmeden önce 
Moderatör olarak bir-iki sözü sizlere izninizle belirtmek istiyorum: Bunlar-
dan bir tanesi, her iki yasan n da Borçlar Kanununu üzerinde ta mas na 
ra men, yeni yasan n Türk Borçlar Kanunu, ad n  ta mas  nedeniyle, önce-
ki ve yeni yasan n birbirinden ay rt edilmesi için öncekinin Borçlar Kanunu, 
yürürlü e girecek olan n da Türk Borçlar Kanunu, “BK” ve “TBK” olarak 
adland r lmas n  terminolojik aç dan yararl  görüyorum. 

Bunlar içerisinde tabii, Borçlar Kanunu tek ba na borçlar hukuku ba-
k m ndan çok önemli esaslar getirmekle birlikte, çal ma ya am  bak m n-
dan önemli olan, 393 ve devam ndaki hizmet sözle melerine ili kin düzen-
lemeler olsa gerektir. Ancak, bunlar n kavranmas ndan önce, Borçlar Kanu-
nunun, Türk Borçlar Kanununun nas l ortaya ç kt , genel hükümlerinin ne 
oldu u, sözle meden ve haks z fiilden do acak borç ili kileri, borçlar n ifa-
s , yerine getirilmesi ve yerine getirilmemesinin sonuçlar , zaman a m , 
teselsül gibi çok önemli, çal ma ya am n  do rudan olmasa da dolayl  ola-
rak ilgilendirecek aç klamalar n bilinmesinde yarar görüyoruz. Bunun için, 
Say n Profesör Doktor Nevzat Koç gerekli aç klamalarda bulunacakt r. Ben 
kendisine sözü b rak yorum; buyurun efendim. 
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YEN  TÜRK BORÇLAR KANUNU 
Genel Hükümler; Sözle meden Do an Borç li kileri; 

Haks z Fiilden Do an Borç li kileri; Borçlar n fas  ve 
fa Edilmemesinin Sonuçlar ; Zaman A m ; Teselsül 

 
 

PROF. DR. NEVZAT 
KOÇ ( stanbul Medipol Üni-
versitesi Ö retim Üyesi)- Te-
ekkür ediyorum Say n Ba kan. 

Türkiye veren Sendikala-
r  Konfederasyonu’nun, çal ma 
hayat  bak m ndan Türk Ticaret 
Kanunu ve Türk Borçlar Kanu-
nunun getirdi i yenilikleri bir 
seminer çerçevesinde incelemesi, 
ele almas  gerçekten sevindirici 
bir etkinliktir. Bu itibarla, ba ta 
Konfederasyonun Say n Ba kan  
ve Yönetim Kurulu üyeleri ol-
mak üzere bu seminerin düzen-
lenmesini sa layanlara, gerçek-
le tirenlere te ekkürlerimi arz 
ederek sözlerime ba l yorum. 

Türk Borçlar Kanunu 4 ubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yay mlan-
m  ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü e girerek iç hukuk hayat m za 
dahil olacak bir düzenlemedir. 

Bildi iniz gibi, 818 say l  yürürlükteki Borçlar Kanunu 1926 y l ndan 
beri yürürlüktedir, aradan 85 y l geçmi tir. Bu süre zarf nda, bu kanunun 
genel gerekçesinde de belirtildi i gibi, elbette yenilenmesi ihtiyac  ortaya 
ç km t r, çünkü kanunlar n da, her sosyal varl k gibi zamanla ya lanmalar  
ve kendilerinden beklenen i levleri yerine getirmemeleri bilinen bir olgudur. 
Bu nedenle, yeni kanunun yeni ba tan düzenlenip bugünkü ifadelerle, bu-
günkü yerle mi  uygulamayla, içtihatlarla, doktrindeki görü ler nda 
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elden geçirilmesi ihtiyac  vard . Bildi iniz gibi, 1 Ocak 2002 tarihinden iti-
baren 4721 say l  Türk Medeni Kanunu yürürlü e girmi tir; bu kanunun 
tamamlay c s  niteli indedir Türk Borçlar Kanunu. Asl nda biraz gecikme 
oldu u da söylenebilir. Ke ke bunlar e zamanl  gerçekle ebilse ama, olam -
yor. O nedenle, 2002’den sonra da yakla k 10 y l daha geçmesi ihtiyac  
ortaya ç kt . 

Ben, Komisyon Ba kan  s fat yla bu konudaki konu malar mda genel-
likle, yeni kanunun getirdi i, öngördü ü sistematik hakk nda, haz rlan  
süreci hakk nda k sa bilgiler verdikten sonra as l konuma geçiyorum. Türki-
ye Barolar Birli iyle i  birli i hâlinde uzun bir süreden beri, kanunun ya-
y mlanmas ndan itibaren il il dola p bu toplant lar  yapmaktay z. Yakla k 
11 toplant  yapt k. Bu hafta sonunda da tekrar Ni de Barosuyla bir toplan-
t m z olacak. Kanunun yürürlü e girece i tarihe kadar bu böyle devam ede-
cek. 

Bu toplant larda ben, haz rlan  süreci ve Borçlar Kanununun genel 
hükümler k sm nda sözle melere ayr lan düzenlemelerle ilgili aç klamalar  
yapt m zaman 40-45 dakikay  buluyordu; ama bugünkü toplant da herhâl-
de bu kadar zaman m z yok. O itibarla ben, haz rlan  süreci hakk nda çok 
k sa birkaç bilgi verdikten sonra inceleme konum olan aç klama yapaca m 
noktalara dönece im. 

unu hemen ifade edeyim: Türk Borçlar Kanunu Komisyonu, Adalet 
Bakanl nca olu turulan ve 1998 y l  Nisan ay nda 40 civar nda üyeyle ça-
l malar na ba layan bir Komisyondur. Bu çal malar yakla k 10 y l sür-
mü tür. Her ne kadar, “11 Ocak 2011 tarihli birle imde 2,5 saat gibi jet h zla 
yasala t ” tarz nda aç klamalar olmakla birlikte, bunun geri plan na bak ld  
zaman, 10 y l  bulan bir çal ma vard r. 57 toplant  sonucunda yeni tasar  
ortaya ç km , ilgili hukuk çevrelerine, üniversitelere gönderilmi , oradan 
gelen görü ler Alt Komisyonda titizlikle de erlendirilmi  ve Adalet Bakan-
l nca Ba bakanl a sunulmu tur. Orada bir süre incelendikten sonra, 2006 
y l nda yürürlü e giren, mevzuat haz rlanmas  usul ve esaslar  hakk nda 
yönetmelik hükümleri çerçevesinde incelenmek üzere Bakanl a geri gönde-
rilmi tir. Bu arada yine, baz  sivil toplum örgütlerinin, daha sonra da intikal 
eden baz  görü lerinin de de erlendirilmesi istenmi tir. Yeni mevzuat haz r-
lanmas  usul ve esaslar  hakk nda yönetmeli in öngördü ü ekilde, 50 küsur 
sayfadan olu an formlar düzenlendi, de erlendirildi. Bu, o zamana kadar 
olmayan bir eydi. Hangi madde hakk nda hangi kurulu tan veya kurumdan 
nas l bir görü  gelmi  ve biz bunu nas l de erlendirmi iz, de erlendirme 
sütununda aç klamalar yaparak, uygun görmü sek, evet, bu yönde bir dü-
zeltme yap lmas  uygun görülmü tür demi izdir veya bu uygun de ildir de-
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yip metne almad m z  ifade etmi izdir. Bu konuda böyle bir çal ma da 
yap lm t r. 

Ekim 2009 tarihinde bu tasar  Adalet Komisyonundan Genel Kurula 
intikal etmi tir. Hemen burada söyleyeyim; Adalet Komisyonunda yap lan 
görü melerde de ben uzman s fat yla haz r bulundum. Orada da, tasar n n 
bütünlü ünü bozmayan baz  müdahaleler söz konusu oldu. Benim tespitle-
rime göre, 649 maddelik bir metin içinde, Adalet Komisyonunda bir tek 
55’inci madde ilavesi vard r (konu mamda belirtece im.) Onun d nda, 
ifadesine yönelik baz  düzeltmeler olmu tur veya baz  f kralar n, “bunu ç -
karsak da olur” denilerek ç kart ld  olmu tur ama, bunlar 30 civar nda 
düzeltmedir, de i ikliktir, bütünü itibar yla dikkate al nd nda çok cüzi bir 
müdahale oldu unu söyleyebiliriz. Temel kanun olmas  nedeniyle de bu tür 
düzenlemelerin siyasi kanattan da öyle çok fazla müdahaleye maruz kalma-
mas  gerekir ama, böyle müdahaleler Adalet Komisyonunda da zaman za-
man olmu tur; konu mamda bunlardan baz  örnekler verece im. Onlar da 
olmasa belki daha iyi olurdu ama, siyasetin kendine göre bir i leyi  tarz  
var, bunlar  da art k bir olgu olarak kabul etmemiz gerekiyor. Siz bilimsel 
gerçekler olarak ne kadar do ru metinler haz rlam  olursan z olunuz, e er 
sizin haz rlad n z o metin, o konuda karar veren, sorumluluk üstlenen ki i-
ler taraf ndan farkl  alg lan yorsa, o zaman, bu alg ya uygun düzeltme veya 
düzenleme yap lmas  siyasetin kendi mant  içinde zorunlu görülüyor. Bun-
lar  bu çerçevede de erlendirmek gerekir diye dü ünüyorum. 

Yeni kanunun, yürürlükteki kanuna göre madde say s  olarak 105 
maddelik bir art la haz rland n  hemen ifade edeyim; yürürlükteki kanun 
544 maddedir, yeni kanun 649 maddeden olu maktad r. Bu yeni maddelerin 
büyük bölümü özel borç ili kilerine ayr lan ikinci k s mda gerçekle tirilmi -
tir; birinci k s mda da 25 civar nda maddede, yeni madde olarak düzenleme 
konusu yap ld n  görüyoruz. 

Madde numaralar n n de i mesi yeni düzenlemelerde kaç n lmaz hâle 
gelmektedir; en çok ele tirilen noktalardan birisidir bu. “Efendim, biz mad-
delere al m t k, madde numaralar  de i ti, imdi arad m z maddeyi kolay 
bulamayaca z” tarz nda ele tiriler yap lmaktad r. Ancak, biraz önce sözünü 
etti im, 2006 y l nda yürürlü e giren, Mevzuat Haz rlanmas  Usul ve Esas-
lar  Hakk nda yönetmelik hükümleri sadece bentlerde harflerin kullan lma-
s na imkân vermekte; yeni bir kanun yap yorsan z, 1’den ba layarak teselsül 
ettirmeniz zorunlulu u vard r. Nitekim Medeni Kanun da ayn  dü ünceden 
hareketle 1’inci maddeden ba lam  1030 maddeye gelmi tir. Bir de, teknik 
aç dan, bu tür temel kanunlar n Genel Kurulda temel kanun olarak h zl  bir 
ekilde görü ülebilmesi için, öyle, “ u madde u ekilde de i tirilmi tir” 
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tarz nda s k s k kullan l rsa bu ba l klar, o zaman temel kanun olma, o usule 
göre görü ülmek imkân n  da ortadan kald r yor, bu sefer, haz rlanan metnin 
içeri inin, her konuda milletvekillerinin önergeleriyle bozulmas  tehlikesi 
ortaya ç k yor. Bu gerçekleri de bilmek gerekir. Evet, biz de maddelerin 
de i mesinin çok do ru olmad n  belki teorik olarak dü ünürüz, savunabi-
liriz ama, bir de i in pratik zorunluluklar  var. Bu pratik zorunluluklar kar -
s nda böyle yap lmas  zorunlulu u ortaya ç km t r. 

Kullan lan dil bak mdan, yeni kanunda herkesçe anla labilecek bir dil 
kullan lmas na gayret edilmi tir ama, yürürlükteki kanunda olup da yeni 
kanunda da korunmas  zorunlu görülen baz  terimler vard r; bunlara kar l k, 
doktrinde ve mahkeme kararlar nda yayg n olarak kullan lan terimlere de 
yer verilmi tir. Bunlara örnek olarak; sözle menin kurulmas yla ilgili olarak 
mesela “icap” yerine “öneri”, “akit” yerine “sözle me”, “akdin inikad ” ye-
rine “sözle menin kurulmas ”, “borç münasebeti” yerine “borç ili kisi”, 
“z mni kabul” yerine “örtülü kabul”, “pey akçesi” yerine “ba lanma paras ”, 
“trampa” yerine “mal de i im sözle mesi”, “ariyet” yerine “kullan m ödün-
cü”, “karz” yerine “tüketim ödüncü” denilmi tir. Bu örnekleri ço altabiliriz. 

Dile imiz, yeni Türk Borçlar Kanununun, bir temel kanun olarak 
borçlar hukuku alan ndaki hukuki problemlerin, kamu vicdan n  tatmin ede-
cek, hakkaniyete uygun çözümler sa lamas d r. Tabii, “en iyi, iyinin dü -
man d r” diye bir atasözü de vard r, do rudur; o nedenle, bu konuda yap la-
cak ele tirileri de dikkatle de erlendirdi imizi ve de erlendirmeye devam 
edece imizi huzurlar n zda bir kere daha aç klamak isterim. Bu vesileyle, bu 
yeni kanunun haz rlanmas  a amas nda Komisyona Ba kanl k, ilk Ba kan  
olan merhum Profesör Doktor Turgut Ak ntürk’ü de hizmetleri nedeniyle, 
emekleri nedeniyle minnet ve ükranla an yorum. 

Bu aç klamalardan sonra, imdi, yeni kanunun özellikle genel hüküm-
ler k sm nda yer alan, sözle meden do an borç ili kilerinde getirdi i yeni-
likler konusunda baz  bilgileri sizlerle payla aca m. Burada hemen ifade 
edeyim; amac m z derin akademik tahliller yapmak de ildir, yeni kanunun 
düzenlemelerini tan tmakt r, bu aç klamalar  tan tma amac yla s n rl  olarak 
yapaca z. Tart ma bölümünde ayr ca spesifik baz  sorular da yöneltilebilir, 
onlara da cevap verebilece imizi ifade ederek sözlerimi sürdürmek istiyo-
rum. 

Mesela 4’üncü madde yeni kanunda üzerinde durulmas  gereken bir 
maddedir. 4’üncü maddenin, yürürlükteki kanunun 2’nci f kras ndan farkl  
yönü udur: Yürürlükteki kanunda, telefonla yap lan bir icap haz rlar ara-
s nda yap lan bir icap say lmaktad r; ama yeni kanuna göre, ileti im teknolo-
jisinde meydana gelen geli meler de dikkate al narak, bilgisayar gibi ileti-
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im sa layabilen araçlarla, do rudan ileti im s ras nda yap lan öneri de, ha-
z r olanlar aras nda yap lm  bir öneri say lmaktad r. Demek ki, do rudan 
ileti im s ras nda, -bilgisayar diliyle çevrim içi diliyoruz- on-line görü me 
s ras nda yap lan bir öneri de, haz rlar aras nda yap lm  bir öneri say lacak, 
muhatab n kabulüyle sözle me ili kisi kurulmu  olacakt r. 

Yeni kanunun 7’nci maddesi, “Ismarlanmayan eyin Gönderilmesi” 
ba l kl  yeni bir düzenleme içeriyor. Bu düzenlemeyle, pazarlama irketleri-
nin, ki ilerin talebi olmadan adreslerine gönderdikleri ürünlerin bedellerini 
istemelerinin önü kapanm , kapat lm  olmaktad r. Yeni kanunun 7’nci 
maddesine göre, smarlanmam  bir eyin gönderilmesi öneri say lmaz. Bu 
eyi alan ki i onu geri göndermek veya saklamakla yükümlü de ildir. O 

nedenle, yeni kanunun yürürlü e girmesinden sonra bu tür ürünler sipari  
olmadan ilgilisine veya bir adrese gönderilirse, o ki i onu ne geri gönderme 
yükümlülü ü alt ndad r, ne saklama yükümlülü ü vard r, kendi hâline b ra-
kabilir. O ürün zarara da u rayabilir, bozulabilir de, önemli de il, çünkü 
öneri bile say lmayaca  ifade ediliyor. O nedenle, art k yeni kanun bak -
m ndan, örtülü kabulle sözle me ili kisinin kuruldu u sonucunu ç karmak 
bu düzenleme kar s nda mümkün görünmemektedir. 

Yeni kanunun sözle melerin kurulmas yla ilgili önemli bir hükmü de 
8’inci maddesinde yer almaktad r. Yürürlükteki kanuna göre, tarife, fiyat 
listesi ya da benzerlerindeki aç klamalar icaba davet niteli inde kabul edi-
lirken, yeni kanun bunlara icaba davet demiyor, aksi aç kça ve kolayl kla 
anla lmad kça öneri kabul ediyor. Dolay s yla, böyle, firmalar tarife, fiyat 
listesi gönderip de “ u mal n fiyat n u kadard r” demi se, ondan sonra onun 
alt na küçücük puntolarla, “efendim bu fiyatlar  de i tirme hakk m z sakl -
d r” gibi birtak m kay tlar koyarak, ilgili ba vurup da “bu ürünü u fiyattan 
almay  kabul ediyorum” dedi inde, “efendim aram zda sözle me ili kisi 
kurulmam t r, çünkü ben küçük puntolarla ba lanmama hakk m  sakl  tut-
mu tum” deme imkân ndan yoksun olacakt r. 

Yine 14’üncü madde, ileti im teknolojisinde meydana gelen geli me-
ler dikkate al narak, yaz l  ekil yerine geçen metinlerin kapsam n  geni -
letmi tir. Yürürlükteki kanuna göre, asl , borç alt na girenlerce imzalanm  
bir telgrafname veya imzal  bir mektup yaz l  ekil yerine geçti i hâlde, yeni 
kanunda, bunlara, teyit edilmi  olmalar  kayd yla faks veya buna benzer 
ileti im araçlar yla ve güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen 
metinler de eklenmi tir. Böylece, güvenli elektronik imza ile gönderilen 
metinler ve teyit edilmi  olmalar  kayd yla faks da yaz l  ekil yerini tuta-
cakt r. Nas l ispat edilecek; bu da çok sorulan bir ey; tabii ki bu ispat prob-
lemiyle ilgilidir. Kar  taraf böyle bir faks  ben almad m, teyit etmedim di-
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yor ise, o zaman tabii ki yaz l  ekil gere i yerine gelmi  say lmayacakt r; o 
ayr  bir konudur. 

Yine, genel i lem ko ullar yla ilgili yeni kanunun 20 ila 25’inci mad-
delerindeki düzenlemeler reform niteli inde düzenlemelerdir. Tüketicinin 
Korunmas  Hakk nda Kanunun 6’nc  maddesinde “Haks z artlar” ba l  
alt nda böyle bir düzenleme var; buna ili kin bir de Haks z artlar yönetme-
li i ç kar lm t r. Yeni kanunda ilk kez, 6 maddede, Alman hukukunda da 
görüldü ü gibi, sadece tüketicilere uygulanacak bir düzenleme de il, tacirler 
hakk nda da uygulanabilecek hükümler niteli inde olmak üzere genel i lem 
ko ullar  özel olarak düzenlenmi tir. Tabii, bunlar biraz uzun maddelerden, 
f kralardan olu an düzenlemeler, her biri üzerinde duramayaca m ama, 
genel olarak genel i lem ko ullar n  düzenleyen bir 20’nci maddesi var ki, 
biraz onun üzerinde durmak istiyorum. Bir kere öyle bir tan m veriliyor: 
“Genel i lem ko ullar , bir sözle me yap l rken, düzenleyenin, ileride çok 
say da benzer sözle mede kullanmak amac yla önceden tek ba na haz rla-
yarak kar  tarafa sundu u sözle me hükümleridir. Bu ko ullar n sözle me 
metninde veya ekinde yer almas , kapsam , yaz  türü ve ekli önem ta -
maz.” Ayn  maddenin 2’nci f kras nda, “ayn  amaçla düzenlenen metinlerin 
özde  olmamas , yani birbirinden farkl  ifadelerin kullan lm  olmas , bu 
sözle melerin içerdi i hükümlerin genel i lem ko ulu say lmas n  engelle-
mez” denilmektedir. 3’üncü f kras nda da, “genel i lem ko ullar n  içeren 
sözle meye veya ayr  bir sözle meye konulan bu ko ullar n her birinin tart -

larak kabul edildi ine ili kin kay tlar da onlar  genel i lem ko ulu olmak-
tan ç karmayacakt r” denilmektedir. Uygulamada, özellikle standart sözle -
meyi kar  tarafa dayatan kurulu lar, kar  taraf n, “bu tür sözle melerde 
zaten u maddeleri kabul ediyorum, bu maddelere itiraz m var” deme hakk  
da yoktur, “evet ama” seçene inden yoksundur, bizim gerekçede de ifade 
etti imiz tabirle; onun a z ndan derler ki, “efendim, bu maddeler taraf mdan 
tart larak kabul edilmi tir.” Demek ki, böyle dense de, 1 Temmuz 
2012’den itibaren bu tür kay tlar onlar  genel i lem ko ulu olmaktan ç kar-
mayacak. Ayr ca, “bu tür metinleri, sunduklar  hizmetleri kanun veya yetkili 
makamlarca verilen izinle yürütmekte olan ki i ve kurulu lar n haz rlad kla-
r  sözle melere de, niteliklerine bak lmaks z n uygulan r” hükmü 20’nci 
maddenin son f kras nda yer almaktad r. Böylece, bir kamu kurumunca ha-
z rlansa, özel hukuk hükümlerinin uyguland  bir uyu mazl k bak m ndan, 
demek ki bir genel i lem ko ulu de erlendirmesi yap l rsa, onu izleyen 
maddelerdeki hükümler uygulama alan  bulacakt r. 

Peki, yeni kanun bak m ndan, bir genel i lem ko ulu hukuken ne za-
man geçerli kabul edilecek? Bir kere, bu 21’inci maddede düzenleniyor; 
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deniyor ki, “bu tür metinleri sözle melerinde kullananlar kar  tarafa bu ko-
nuda bilgi verecek, bilgilendirecek, kar  taraf da bunlar n içeri ini ö renme 
imkân n  elde edecek ve ondan sonra kabul etmi  olurlarsa, o zaman yürür-
lük denetiminden geçecek, sözle menin metnine dahil olacakt r bu tür genel 
i lem ko ullar .” Ayr  bir maddede, bu tür genel i lem ko ullar nda sonradan 
tek tarafl  de i tirme de yasaklanmaktad r. Birden çok anlama gelen, tered-
düt uyand ran ifadeler varsa, düzenleyen aleyhine, kar  taraf lehine yorum-
lanacakt r. Yürürlük denetiminden geçmesi de yetmiyor, hukuken ba lay c  
olmas  için, içerik denetimi dedi imiz, yeni kanunun 25’inci maddesindeki 
bir düzenlemeden de geçmesi gerekiyor. O da nedir? Bunlar, kar  tarafa 
zarar verici nitelikte ve dürüstlük kurallar na ayk r  hükümler olmamal d r. 
E er kar  tarafa zarar verici ve dürüstlük kurallar na ayk r  düzenlemeler 
niteli indeyse, sözle menin kapsam na girmi  olsa bile yine hukuken ba la-
y c  olmayacakt r, kanunun ifadesiyle, bu tür kay tlar yaz lmam  say lacak-
t r. Yaz lmam  say lma, Borçlar Kanununda yeni bir terim olarak kullan l-
makta. sviçre Borçlar Kanununda da aynen “yaz lmam  say lma” ifadesi 
kullan lm t r. Buna yönelik, “efendim kesin hükümsüzlük, yokluk deseydi-
niz” eklinde baz  itirazlar do mu tur. De il. Burada kanun koyucunun ver-
di i bir mesaj var. Biliyorsunuz, bu genel i lem ko ullar  uzun maddelerden 
olu ur. u mesaj veriliyor: Deniyor ki, bu tür hükümler e er 21’inci madde-
nin ve 25’inci maddenin öngördü ü esaslara ayk r ysa, 50 madde, 100 mad-
de, 500 madde, hiç önemi yok, hiç zahmet edip yazmakla u ra may n, çün-
kü bunlar yaz lmam  say lacak; bu düzenlemede böyle bir içerik var. 

Yeni kanunun sözle meler alan nda a r  yararlanmayla ilgili bir hük-
mü var (28’inci madde.) “Gabin” diye biliyoruz onu, yürürlükteki kanunda 
ad  öyle geçiyor; ama yeni kanun, doktrindeki ifadeyi de dikkate alarak “a -
r  yararlanma” dedi. Hukukçu olanlar bilirler; gabinin objektif ve sübjektif 
ko ullar  vard r. Belki ifadeleri de i mi tir ama, bu ko ullar yeni kanunda 
da vard r; edimler aras nda a r  bir orans zl n bulunmas  ve bu orans zl -

n, kar  taraf n dü üncesizli inden, deneyimsizli inden veya zorda kalma-
s ndan yararlan larak gerçekle tirilmesi hâlinde zarar gören, sözle menin 
kuruldu u tarihten itibaren 1 y ll k hak dü ürücü süre içinde sözle meyle 
ba l  olmad n  di er tarafa bildirebilmektedir. Yeni kanunda bunlar ko-
runmakta ama, iki noktada önemli de i iklik var: Bir kere, zarar görenin 
böyle bir sözle meden kurtulma imkân , o 1 y ll k süre sözle me kuruldu u 
tarihten ba lamayacak, deneyimsizli ini veya dü üncesizli ini ö rendi i 
tarihten itibaren ba layacak; zorda kalmada ise, zorda kalman n etkisinin 
ortadan kalkt  tarihten itibaren 1 y l ve her hâlde, sözle menin kuruldu u 
tarihten itibaren 5 y ll k bir üst s n ra tabi tutulmu tur. 5 y l geçtikten sonra 
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zarar gören art k, a r  yararlanma sonucunda bu sözle me kurulmu tur, 
onun için ben kendimi bu sözle meyle ben ba l  saym yorum deme imkân -
na sahip olmayacakt r. Ayr ca ikinci bir yenilik; hakime, doktrinde savunu-
lan görü ler de dikkate al narak, sözle meyle ba l l ktan kurtulmay  tercih 
etme yerine, zarar görene, edimler aras ndaki a r  orans zl n giderilmesini 
ve böylece sözle menin ayakta tutulmas n  isteme seçene i de sunulmakta-
d r. Böylece, zarar gören yeni kanunda, evet, burada edimler aras nda a r  
bir orans zl k var ama, bu orans zl n giderilerek sözle menin devam n  
istiyorum deme imkân na kavu turulmaktad r. 

imdi, haks z fiiller konusunda yeni kanunda yap lan düzenlemeler 
hakk nda baz  bilgiler sunmak istiyorum. 

Bir kere, ba lang çta konu mamda da bahsettim, Adalet Komisyonun-
da, haks z fiillerle ilgili düzenlemeye bir 55’inci madde eklenmi tir. Önce 
unu ifade edeyim: Yürürlükteki kanunda haks z fiil sorumlulu uyla kusur-

suz sorumluluk ayr  ba l klar alt nda sistematik bir düzenlemeye tabi tutul-
mam t r, ama yeni kanun bu sistemati i de getirmektedir. Haks z fiil so-
rumlulu u yeni kanunun 49 ve devam nda düzenleniyor; kusursuz sorumlu-
luk, “B” harfiyle gösterilerek “Kusursuz Sorumluluk” ba l  alt nda ifade 
ediliyor ve hakkaniyet sorumlulu u, özen sorumlulu u ve tehlike sorumlu-
lu u olmak üzere hatta fedakârl n denkle tirilmesi ilkesinden do an so-
rumlulu u da kapsayacak ekilde “Denkle tirme” ba l  alt nda bir düzen-
lemeye tabi tutuluyor. 

imdi 55’inci maddeden söz edeyim. “Destekten yoksun kalma zarar-
lar  ile bedensel zararlar, -yani k saca insan zararlar - bu kanun hükümlerine 
ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplan r” deniyor. Burada hemen 
ifade edeyim; bu metin bizim haz rlad m z tasar da yok idi, ama Adalet 
Komisyonu Ba kan  Say n Ahmet yimaya gerekçesini yazarak, metnini 
olu turarak haz rlad , sundu ve Adalet Komisyonunda kabul gören bir me-
tindir. Onun için, toplant larda bu konuyu anlatan arkada lar m z bu madde-
yi aç klarken, “hatas yla sevab yla haz rlayana aittir, bunu biz haz rlamad k” 
derler; ben de bunu ifade ederek söylüyorum. Gerçekten burada belki ele ti-
rilecek baz  ifadeler de var. Bunlar n düzeltilmesi için, -hemen bunu da ifa-
de edeyim- biz Komisyon olarak bir rapor da haz rlad k; dedik ki, Adalet 
Komisyonundan ç kan metinde borçlar hukuku ilkelerine ters dü en baz  
düzenlemeler yap ld , bunlar  düzeltelim. Bir toplant  yap ld , 7-8’in üzerin-
de ittifak sa land , “tamam, bunlar  biz önerge hâlinde Genel Kurulda dile 
getirelim ve düzeltelim.” Ekim 2009’da Genel Kurulda yap lan görü meler 
s ras nda, muhalefet zaten bir engelleme e ilimi içindeydi o s rada, s rf mu-
tabakat bozulmas n diye o metinlerin de maalesef i leme konulmad n  
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gördük. O nedenle bu 55’inci maddede de, Adalet Komisyonundan nas l 
ç km sa, o hâliyle kald . 

Nedir burada düzenlenen? Hemen içeri ini ifade edeyim. Yürürlükteki 
uygulama bak m ndan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun insan zararlar  sonun-
da sosyal yard m yapt , ölenin yak nlar na yapt  bu yard mlar n tazminat 
miktar ndan indirilmemesi gerekti i yönünde, Emekli Sand n n ba lad  
yard mlar bak m ndan Yarg tay’ n kararlar  var, ama Dan tay’ n aksi yö-
nünde, bunlar n da indirilmesi gerekti ini kabul eden kararlar  da ortaya 
ç k nca, bu defa, bu konuda yarg  birli ini sa lama ad na, 55’inci maddenin 
son f kras nda da görüldü ü gibi, bir özel hukuk metninde pek teamülden 
de ildir ama, “bu kanun hükümleri her türlü idari eylem ve i lemler ile ida-
renin sorumlu oldu u, di er sebeplerin yol açt , vücut bütünlü ünün k s-
men veya tamamen yitirilmesine ya da ki inin ölümüne ba l  zararlara ili -
kin istem ve davalarda da uygulan r” denilmek suretiyle idari yarg  önünde 
görülmekte olan bir destekten yoksun kalma tazminat na ili kin bir davan n, 
tam yarg  davas n n da bu esaslara göre de erlendirilmesi öngörülmektedir. 
O esaslar nedir? Bu esaslar n kabul edili  gerekçesi udur: 

Uygulamada, zarar miktar  belirlendikten sonra, mahkemenin verdi i 
tazminat miktar n  Yarg tay bazen az bularak, “bu az oldu” deyip o yönden 
bozma yapt  görülüyor, bazen de, ç kan tazminat miktar  çok yüksek olun-
ca, çokluk indirimi denilen bir indirime gidiyor. te, bunlar n artt r lmas n n 
veya tazminat miktar n n artt r l p indirilmesinin yasal bir dayana n n ol-
mad , keyfili e yol açt  ele tirilerine kar l k deniyor ki, “bu bir tazminat 
metri idir, mademki tazminat  belirlediniz, belirledikten sonra art k bunu 
artt rma-indirme yoluna gitmemeniz laz m, neyse bunu aynen uygulaman z 
gerekir.” O nedenle, 55’inci maddenin 1’inci f kras n n son cümlesinde, 
bizim al t m z bir ifade de il ama, “hesaplanan tazminat miktar esas al -
narak hakkaniyet dü üncesiyle artt r lamaz veya azalt lamaz” eklinde ifade 
edildi. Bunun düzenleni  sebebi, gerekçesi budur. Bunu, o tart malar  bilen 
birisi olarak ifade ediyorum. Tabii ele tiriler var ama, amaç bu, bak  aç s  
böyledir. Umar z yarg  birli ini sa lama ad na olumlu sonuçlar verir; ger-
çekten bu konudaki baz  keyfilikleri de ortadan kald r rsa güzel olur. unu 
vurgulayay m: Asl nda hâkimin bu takdir yetkisini, kusurun a rl na veya 
hafifli ine göre tazminat miktar n  belirleme yetkisini ortadan kald ran bir 
hüküm de il; madde gerekçesinde bu ifade ediliyor zaten. “Bir kere rakam 
olarak belirlendi mi art k ona müdahale etmek, ‘bu az oldu, bunu artt ral m, 
çok oldu indirelim’ yoluna gidemezsin” eklinde bir düzenleme yap ld . 

60’ nc  madde, “Sorumluluk Sebeplerinin Çoklu u, Sebeplerin Ya-
r mas ” ba l n  ta yor, yeni bir maddedir. Burada da yine doktrindeki 
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görü ler nda, bir ki inin sorumlulu u birden çok sebebe dayand r labili-
yorsa, hâkim, zarar gören aksini istemi  olmad kça veya kanunda aksi öngö-
rülmedikçe, zarar görene en iyi giderim olana  sa layan, sorumluluk sebe-
bine göre karar verir. Sorumluluk haks z fiilden mi, kusursuz sorumluluktan 
m  do uyor, neyse, zarar gören aksini istemedikçe, zarar görenin en yarar -
na, en lehine olan hüküm hangisiyse hâkimin buna göre karar vermesini 
öngören bir düzenlemedir. Tabii, “zarar görenin aksini istemi  olmad kça” 
ifadesi Adalet Komisyonunda eklenmi tir; bunun da hatal  oldu unu dü ü-
nüyoruz. Zarar gören, hangi hükmün kendi lehine oldu unu yanl  de er-
lendirebilir. O aksini istedi diye, orada kusursuz sorumluluk varsa, “ben 
onun istedi ine göre, haks z fiile göre sorumluluk kurallar n  i letece im” 
demek do ru de il, çünkü bu bir niteleme meselesidir, davac n n talebiyle, 
ba l l k ilkesiyle ilgili de ildir; bunu ifade etmem gerekiyor. 

Yeni kanunda, hukuka ayk r l  kald ran hâller 63’üncü maddede dü-
zenlenmi ; sistematik bir bütünlük sa lama ad na saym yorum. 

Bak n, 62’nci maddesinde önemli bir yenilik var. Yürürlükteki kanun-
da haks z fiilden birden çok ki i müteselsilen sorumlu ise, tam teselsül-eksik 
teselsül ayr m  yap lmaktad r; imdi yeni kanun, tam teselsül-eksik teselsül 
ayr m n  ortadan kald r yor, hepsini müteselsil sorumluluk esas na ba l yor 
ve 51’inci maddenin 2’nci f kras na da yer vermiyor. “Birinin sorumlulu u 
haks z fiilden, di erinki sözle meden, di erinki kanundan do uyorsa, kural 
olarak, iç ili ki bak m ndan önce haks z fiil sorumlusu sorumlu tutulacak, 
ikinci s rada sözle meden, üçüncü s radan kanundan dolay  sorumlu olan n 
rücu mekânizmas  çerçevesinde rücu söz konusu olacak” deniyordu; yeni 
kanun bu hükmü almam , bunun yerine, “tazminat n ayn  zarardan sorumlu 
olan müteselsil borçlular aras nda payla t r lmas nda, bütün durum ve ko ul-
lar n, özellikle onlardan her birine yüklenebilecek kusurun a rl  ve yarat-
t klar  tehlikenin yo unlu unun göz önünde tutulmas  gerekir” demi tir. 
Böylece, hâkim müteselsil sorumlular n n rücu imkân n n olup olmad n  
belirlerken demek ki bütün durum ve ko ullar  ve zarar verenlerden her biri-
ne yüklenebilecek kusurun a rl  ile yaratt klar  tehlikenin yo unlu unu 
dikkate alarak rücu hakk n n kapsam n , kimin kime rücu edebilece ini, 
hangi oranda rücu edece ini karar nda belirleyecektir. 

Kusursuz sorumluluk konusunda yürürlükteki kanunun 54’üncü mad-
desinin 1’inci f kras ndaki hakkaniyet sorumlulu u ilkesi yeni kanunun 
65’inci maddesinde de, dili, ifadesi sadele tirilerek aynen korunmu tur. 
Ama, bizim orada yapmak istedi imiz daha farkl  bir ey vard , onu Adalet 
Komisyonundan maalesef geçirtemedik, olmad . Bunlar güzel konular ama, 
süremin de ilerledi ini görüyorum. Asl nda, konu maya kalkarsak, her biri 
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hakk nda yar m saat daha konu ma ihtiyac m z olur ama, de erli arkada -
m z da s ras n  bekliyor. Ben de programa sad k kalma ad na baz  eyleri 
fazla ayr nt ya girmeden noktalama ihtiyac  duyuyorum. u kadar n  söyle-
yeyim: Zengin bir deli, ay rt etme gücünden yoksun bir deli, fakir bir kom-
usunun samanl n  yaksa, ona zarar verse, ay rt etme gücüne sahip olma-

d  hâlde, hakkaniyet gere i sorumlu tutulmaktad r. Haz rlad m z tasar da 
biz, “hakkaniyet gere i zengin deliyi sorumlu tutuyorsunuz da, ak ll  bir 
insan, hakkaniyet ko ullar  içinde sorumlulu u do mu sa niye tazminatla 
sorumlu tutulmas n, bu da olsun” dedik. Ama, “efendim bu olmaz, o zaman 
siz kusur sorumlulu unu tersine çevirirsiniz” gibi bir ele tiriyle maalesef 
yeni kanuna al nmam t r, onu ifade edeyim. 

66’nc  madde herhâlde çal ma hayat  bak m ndan önemli bir madde. 
O da nedir? Adam çal t ranlar n sorumlulu uyla ilgili bir düzenleme içeri-
yor. Biliyorsunuz, yürürlükteki kanuna göre, adam çal t ranlar sorumluluk-
tan kurtulu  kan t  ileri sürerek belli ko ullarda sorumluluktan kurtulabil-
mektedirler; mesela çal t rd  adam  seçmede, ona talimat vermede, gö-
zetmede, denetlemede özen yükümlülü ünü yerine getirdi ini ispat ederse 
sorumluluktan kurtulabilmektedir. Yeni kanunda, bunlara ilaveten deniyor 
ki, “adam çal t ran n sorumluluktan kurtulabilmesi için, çal ma düzeninin, 
zarar n do mas n  önleyecek biçimde örgütlendi inin ispat yükü de adam 
çal t rana aittir.” Adam çal t ran sadece, “efendim ben uygun adam  seç-
tim, ona talimat verdim, denetledim, onun için sorumlulu um yok” demekle 
i in içinden s yr lamayacak; e er çal ma düzenini, zarar n do mas n  önle-
yecek ekilde kurmam sa, örgütlememi se kusursuz sorumluluk alt nda 
olacakt r. Bu zaten ola an sebep sorumlulu u hâllerindendir; biz ona yeni 
kanunda özen sorumlulu u dedik. 

Tehlike sorumlulu u yeni kanunun 71’inci maddesinde yer almakta; 
baz  ele tiriler vard r ama, o da gerçekten reform niteli inde bir hükümdür. 
Tehlike sorumlulu u konusunda, “özel kanunlarla m  düzenlensin, genel bir 
kural olsun mu” diye bir tart ma vard r. sviçre’de mesela, -bizim tespit 
etti imiz- 50’nin üzerinde böyle tehlike sorumlulu u öngören özel kanun 
var. Ama bizde ne var? Bizde, iki elin parmaklar n  geçmeyecek kadar az 
say da özel kanun var; en bilineni de, 2918 say l  Karayollar  Trafik Kanu-
nudur. Avrupa borçlar hukuku tasar s  vard r; onlarda da bu konuda baz  
düzenlemeler var. Biz o düzenlemeleri de dikkate ald k. 

unu ifade edeyim (belki ba tan bunu söyleyebilirdim ama, imdi yeri 
geldi, söyleyeyim): Bizim Komisyonumuz asla bir çeviri bürosu gibi çal -
mam t r. Yürürlükteki maddelere tek tek bakt k. Ça da  hukuk düzenlerin-
de neler var; onlar  tabii dikkate ald k. Efendim Avrupa Birli i Konseyinin 
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Bakanlar Komitesinin direktifi, direktif var diye bunu kanuna almad k. Böy-
lece, yürürlükteki kanunun sistemini ve özünü bozacak de i ikliklere git-
medik; onu bir kere ifade etmek isterim. Yeterli görülmemi se, bize uymaz 
denmi se, onlar da al nmam t r ama, al nd  baz  düzenlemeler var. Baz  
noktalarda da, mesela kefalet hukukuyla ilgili düzenlemeleri buna örnek 
olarak gösterebilirim. sviçre’deki kefilin korunma düzeninden çok daha 
ileri koruma yeni kanunda vard r. Konumuz olmad  için üzerinde duram -
yorum. 

Peki, tehlike sorumlulu uyla ilgili düzenleme nedir? Bak n, “önemli 
ölçüde tehlike arz eden bir i letmenin faaliyetinden zarar do du u takdirde, 
bu zarardan i letme sahibi ve varsa i leten müteselsilen sorumludur” deni-
yor. Kusursuz sorumlulu u kanun belirlemek zorundad r. Kanunda kusursuz 
sorumluluk öngörülmemi se, hâkimin kendili inden kusursuz sorumluluk 
yaratmas  mümkün de ildir. te bu 71’inci madde, tehlike sorumlulu unun 
ko ullar  somut olayda olu mu sa, art k o konuda özel bir kanun hükmünü 
beklemesine gerek olmaks z n, tehlike sorumlulu u hükümleri çerçevesinde 
önemli ölçüde tehlike arz eden bir i letmenin sahibini ve varsa i letenini 
müteselsilen sorumlu k lan bir düzenleme. 

Peki, önemli ölçüde tehlike arz eden i letmeyi nas l anlayaca z? 
71’inci maddenin 2’nci f kras  bunun kriterini veriyor; diyor ki, “bir i let-
menin mahiyeti veya faaliyette kullan lan malzeme, araçlar ya da güçler göz 
önünde tutuldu unda, bu i lerde uzman bir ki iden beklenen tüm özenin 
gösterilmesi durumunda bile s kça veya a r zararlar do urmaya elveri li 
oldu u sonucuna var l rsa, bunun önemli ölçüde tehlike arz eden bir i letme 
oldu u kabul edilir, özellikle herhangi bir kanunda benzer tehlikeler için, 
i letmeler için özel bir tehlike sorumlulu u öngörülmü se, bu i letme de 
önemli ölçüde tehlike arz eden i letme say l r, belirli bir tehlike hâli için 
öngörülen özel sorumluluk hükümleri sakl d r.” Son f kras nda da, fedakâr-
l n denkle tirilmesi ilkesinin dayana n  olu turabilecek bir düzenlemeye 
yer veriliyor; “önemli ölçüde tehlike arz eden bir i letmenin bu tür faaliyet-
lerine hukuk düzenince izin verilmi  olsa bile, zarar görenler, bu i letmenin 
faaliyetinin sebep oldu u zararlar n n uygun bir bedelle denkle tirilmesini 
isteyebilirler.” Böylece, hukuk düzenince izin verilen bir faaliyet de olsa, 
burada “nimet-külfet” dengesi dikkate al nmak suretiyle, bu i letmenin faa-
liyetinin sebep oldu u zararlar n n uygun bir bedelle denkle tirilmesine ka-
rar verilebilecektir. 

Rücu istemiyle ilgili 73’üncü maddede bir yenilik vard r; bu, yürür-
lükteki kanunda olmayan bir düzenleme. Diyelim ki zarar veren zarar  taz-
min etti, hangi süre içinde di er sorumlulara rücu edecek; yürürlükteki ka-
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nunda buna ili kin bir hüküm yok. Yeni kanuna göre, rücu istemi, tazmina-
t n tamam n n ödendi i ve birlikte sorumlu ki inin ö renildi i tarihten ba -
layarak 2 y l n ve her hâlde tazminat n tamam n n ödendi i tarihten ba laya-
rak 10 y l n geçmesiyle zaman a m na u rayacakt r. Uygulamadaki ifadeyle 
söyleyecek olursak, demek ki, rücu konusunda da, tazminat n tamam n n 
ödendi i ve birlikte sorumlu ki inin ö renildi i tarihten itibaren 2 y l, her 
hâlde tazminat n tamam n n ödendi i tarihten itibaren 10 y l içinde rücuan 
alacak davas , tazminat davas  aç labilecektir. 

Yeni kanunun 76’nc  maddesi, “Geçici Ödemeler” ba l  alt nda re-
form niteli inde bir hüküm içeriyor; ama bunun kabulü kolay olmad , Ko-
misyon Ba kan  ba ta olmak üzere muhalefetle kar la t  ama, sonunda parti 
gruplar n n temsilcilerini ikna etmeyi ba ard k ve bu hüküm kanunda yer 
ald . Nedir? öyle deniyor: “Zarar gören iddias n n hakl l n  gösteren 
inand r c  kan tlar sundu u ve ekonomik durumu da gerektirdi i takdirde 
hâkim istem üzerine daval n n zarar görene geçici ödeme yapmas na karar 
verebilecektir. Daval n n yapt  geçici ödemeler hükmedilen tazminata 
mahsup edilir, tazminata hükmedilmezse, hâkim, davac n n ald  geçici 
ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri vermesine karar verir.” Bu hangi amaç-
la kondu? Özellikle gerekçede de belirtildi; hiçbir sosyal güvencesi olmayan 
bir ki i diyelim acil ameliyat olmas  gerekiyor, acil parasal deste e ihtiyac  
var, dava açt , 3 sene devam edecek, ne yapacak bu 3 sene zarf nda. te 
böyle durumlarda, -usulcülerin be endi i bir hüküm, onu da söyleyeyim- 
eda amaçl  bir ihtiyati koruma tedbiri olarak yeni Borçlar Kanununda yerini 
ald . Hâkimlerin belki de bir eyler yapmak istedi i, ama düzenleme olma-
mas  nedeniyle karar veremedi i noktalarda çok önemli iki art var: Birisi, 
zarar gören hakl l n  inand r c  kan tlarla ortaya koyacak ve ekonomik 
durumu da gerektirecek. Ekonomik durumu gerektirmiyorsa, tam ispat ol-
masa bile, yakla k bir ispat dedi imiz bir ispat ortaya koymam sa hâkim 
bunu uygulam yor. “Efendim büyük miktarda geçici ödemeye karar verilirse 
ne olacak” ele tirisi var. Hay r, bizim dü üncemize göre bunlar büyük mik-
tarlarda olmayacakt r, makul seviyelerde olacakt r. Bu uygulama zorunluluk 
nispetinde yap lacakt r. 

Yeni kanunun 88’inci maddesinde akdi faiz oran yla ilgili olarak bir 
düzenlemeye veriliyor; deniyor ki, “faiz borcunun do du u tarihte yürürlük-
te olan mevzuat hükümlerine göre y ll k faiz oran  belirlenir.” Taraflar söz-
le meyle bir akdi faiz oran  kararla t racak olurlarsa, 88’inci maddenin son 
f kras nda yap lan düzenlemeye göre, bu takdirde y ll k faiz oran , mevzuata 
göre belirlenen faiz oran n n yüzde 50 fazlas n  a amayacakt r. Bunu örnek-
le aç klayal m. u anda y ll k kanuni faiz oran  nedir? Yüzde 9. Bunun yüz-
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de 50 fazlas  4,5 etti ine göre, demek ki, yüzde 13,5 oran nda sözle meyle 
bir akdi faiz kararla t r labilecektir. Dünkü toplant da bunun üzerinde durul-
du mu bilemiyorum ama, Ticaret Kanununda da, “faizler serbestçe belirle-
nir” deniyor. Hemen ifade edeyim; yürürlükteki kanun, u anda bu konuda 
3095 Say l  Kanun oldu una göre, tabii ki avans faizleriyle ilgili düzenleme-
ler 1 Temmuz 2012’den sonra da uygulanmaya devam edecektir. Mademki 
Borçlar Kanununun sosyal karakteri var, borçlular n a r  bir k skaç alt na 
al nmas n  önleyecek, emredici baz  düzenlemelere yer veriliyor, bu düzen-
lemeler burada da yap lm t r. Akdi faiz kararla t rabilirsiniz ama, bu, mev-
zuata göre belirlenen faiz oran n n yüzde 50 fazlas  olamaz, 120’nci madde-
de de, bu bir temerrüt (gecikme) faiziyse, bu da yüzde 100 fazlas n  a ama-
yacakt r. Demek ki, yüzde 9 temerrüt faizi olarak uygulanacaksa, yüzde 18 
olarak kararla t r labilecektir, yüzde 18’den fazla bir temerrüt faizinin söz-
le meyle kararla t r lmas  do ru olmaz, hukuka uygun olmaz, hukuka ayk r  
olur. 

Peki, Ticaret Kanunu serbestçe belirleme imkân  veriyor, ne olacak 
imdi? Bu konuda bir tart ma cereyan ediyor, onu söyleyeyim. Bizim dü-
üncemize göre, serbestçe belirlenir ama, Ticaret Kanunu da daha 1’inci 

maddesinde, “Türk Medeni Kanununun ayr lmaz bir parças d r” diyor. 
5’inci maddenin yapt  yollama var; 5’inci madde diyor ki, “sözle melerin 
kurulmas yla, hükümleriyle, sona ermesiyle ilgili düzenlemeler uygun dü -
tü ü ölçüde bütün özel hukuk alan nda uygulan r.” O itibarla, kanaatimizce, 
tacirler bak m ndan da böyle bir ey kararla t r ld nda bu gündeme gelebi-
lir, tart labilir. Uygulamada bunlar san yorum içtihatlarla bir yere ba lana-
cakt r. 

Nokta buraya gelmi ken söyleyeyim; her ne kadar Ticaret Komisyonu 
Ba kan  Say n Ünal Tekinalp Hocam z aksini iddia ederek Bakanl a rapor-
lar vermi  ise de, asl nda Ticaret Kanunuyla yeni Borçlar Kanunu aras nda, 
baz  maddelerinde uyum sorunu vard r. Biz haz rlad m z raporda, baz  
uyum problemlerinin bulundu unu ve bu uyumun mutlaka sa lanmas  ge-
rekti ini ifade ettik. te sözünü etti im raporlarda da bunlar  dile getirdik. 
Ke ke bu iki Komisyonun belli noktalarda bir araya gelip ortak çal ma 
yapma zemini olabilseydi. Mesela Ticaret Kanununun 7’nci maddesi diyor 
ki, “ticari borçlara kefalette de yukar daki f kra uygulan r”; yani müteselsil 
borçlu say yor. Halbuki biz yeni kanunda müteselsil kefaleti çok farkl  bir 
esasa ba lad k. te bunlar gerçekten çözümü gereken, uyumu gerektiren 
noktalard . Bundan sonra herhâlde yarg  kararlar yla ve doktrindeki görü -
lerle bunlar bir çözüme ba lanacak diye dü ünüyorum. 

Yeni kanunun asl nda sorumsuzluk anla malar yla ilgili baz  farkl l k-
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lar  var ama, biraz teknik içerikli oldu u için girmeyece im, 115 ve 116’nc  
madde üzerinde durmak istemiyorum. 

Sürekli edimli sözle melerde temerrüdü özel olarak 126’nc  maddenin 
düzenledi ini belirtmek istiyorum. Yürürlükteki kanunda, borçlunun temer-
rüdü, ani edimli sözle meler bak m ndan 106 ve devam nda düzenlenmi tir. 

Sürekli edimli sözle melerde borçlu temerrüde dü erse alacakl  hangi 
seçimlik haklar  kullanabilir? Düzenli, do ru bir ekilde kullan lmam t r. 
Hatta, çeviri yanl l  nedeniyle, “dönme” denilecek yerde “fesih” denmi -
tir, “fesih” denecek yerde “dönme” denmi tir. Yeni kanun bu terminoloji 
hatalar n  da giderecek metinleri kabul etmi tir. Bak n, sürekli edimli söz-
le melerde öyle deniyor: “Sürekli edimli sözle melerde borçlunun temer-
rüdü hâlinde alacakl  ifa ve gecikme tazminat  isteyebilece i gibi, sözle -
meyi feshederek, sözle menin süresinden önce sona ermesi yüzünden u ra-
d  zarar n giderilmesini isteyebilir.” Bu da demek ki iyi bir yenilik olarak 
kar m za ç k yor. 

Zaman a m na ili kin hükümlerde bir de i iklik var m ? Var. Özellik-
le haks z fiil zaman a m , yürürlükteki kanunda k sa süresi 1 y l oldu u 
hâlde bu 2 y la ç kar lm t r; uzun süresi de tasar da 20 y l olarak öngörülü-
yordu. Niye 20 y l olarak artt r lmas  istenmi ti? Marmara depreminden son-
ra y k lan binalarla ilgili aç lan davalarda, -zarar n meydana geldi i tarihten, 
fiilin i lendi i tarihten itibaren 15 sene geçmi - Yarg tay orada bir yorum 
yapt , dedi ki, “bu zarar depremle anla lm t r, öyleyse zaman a m  geç-
memi tir.” Biz bu tereddüdü ortadan kald rmak için, mademki süre k sa gö-
rülüyor, Alman Medeni Kanununda da 30 y ll k haks z fiil zaman a m  var-
d , 20 y la ç karal m dedik, ama bu fazla bulundu, Adalet Komisyonunda 10 
y la indirildi, ifade edeyim; bu deprem zararlar yla ilgili o s k nt y  gidermek 
amac yla bir tek yerde, 478’inci maddede kald . E er eserin ay pl  olmas , 
malzemenin yüklenici taraf ndan a r kusuruyla kullan lmas  sonucunda 
ay pl  eser ortaya ç km sa, o takdirde 20 y ll k zaman a m  süresi öngörül-
dü. Yeni kanunda ilk defa 20 y ll k zaman a m  süresi 478’inci maddede 
eser sözle mesi bak m ndan söz konusu olmu tur ve 126’nc  maddenin 
4’üncü bendinde yap lan düzenleme de bu yönde de i tirilmi tir; onu ifade 
etmek istiyorum. 

Son bir söz olarak 166’nc  maddeden söz etmek istiyorum. 166’nc  
madde, müteselsil borçlulardan biri alacakl  taraf ndan ibra edilmi se, bu 
ibra acaba di er müteselsil borçlulara sirayet edecek midir, bu soruya cevap 
veriyor; diyor ki, “ibra edilen borçlunun iç ili kideki kat l m pay  oran nda 
di er sorumlular n sorumluluklar  da indirilmi  olur.” Böylece, diyelim ki, 
100 bin liral k bir borçtan müteselsilen iki ki i, A ve B borçlu ise, alacakl  
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A’y  borcundan ibra etmi se, onun aksine bir sözle me olmad kça iç ili ki-
deki pay  e it olaca na göre, 50 bin lira için rücu ederdi; demek ki, B’nin 
de borcu art k 100 bin lira olmayacak, 50 bin lira olarak kalacakt r, çünkü 
alacakl  onu ibra etmi . Bu nokta doktrinde tart mal  idi. brayla ilgili ola-
rak bu özel düzenlemeyle bu ihtiyaç kar lanm  olmakta ve tart ma orta-
dan kald r lm  olmaktad r. 

Efendim beni sab rla dinledi iniz için hepinize te ekkürlerimi sunuyo-
rum. Sa  olun. 

OTURUM BA KANI- Say n Prof. Nevzat Koç’a çok te ekkür edi-
yoruz. 

Özellikle kendisinin Borçlar Kanunu Tasar s yla ilgili olarak Komis-
yon Ba kanl n  üstlenmi  olmas , gerekli deneyimi ve geçirmi  oldu u 
mücadeleyi bize aktarmas nda yard mc  oldu. 

Kendisinin yapt  aç klamalardan öncelikli iki noktan n alt n  çizmek 
istiyorum: Bunlardan bir tanesi, bu yasan n büyük bir siyaset ya da yasama 
müdahalesi olmaks z n ç kar ld . Bunlar içerisinde tabii bizi do rudan 
do ruya 55’inci madde çok ilgilendiriyor. Destekten yoksun kalma tazmina-
t nda di er al nan, rücu edilen tazminatlar indirilecek mi indirilmeyecek mi 
konusuna tart ma bölümünde tekrar dönebiliriz. Bunun d nda, tam ve 
eksik sorumluluk esas n n kald r lmas  son derece önemli. 

Çal ma ya am  aç s ndan ikincil bir hüküm olsa da, eski 55, imdiki 
66’nc  madde, adam çal t ranlar n sorumlulu u konusunda oldukça önemli 
bir kriter getirildi ini görüyoruz; çal ma düzeninin, zarar n do mas na el-
veri li olmayacak bir ekilde düzenlenmi  olmas  ancak i verenin sorumlu-
lu unu ortadan kald rabilecek. 

Bunun d nda, faizin serbestçe düzenlenip düzenlenmeyece i konu-
sunda, anla l yor ki, Türk Ticaret Kanunu Tasar s n  haz rlayanlar ile Türk 
Borçlar Kanunu Tasar s n  haz rlayanlar aras nda gerekli uyumun sa lan-
mad  ve bugün de faizin çok serbestçe belirlenemeyece i Borçlar Kanunu 
hükümleri kar s nda ortaya ç km  bulunuyor. 

Dile imiz, önümüzdeki dönem içerisinde her iki yasa aras nda uyum 
sa lanmas  olacakt r. 

imdi, ikinci tebli  sahibi olarak Prof. Dr. Nur en Caniklio lu’na söz 
vermek istiyorum. Kendisi özellikle bizim konular m za do rudan do ruya 
de inecektir. Genel hizmet sözle mesinin kurulmas , i çi ve i verenin borç-
lar n n ne olaca  konusunda kendileri gerekli aç klamalar  yapacaklar. 

11:30’da bitirmek üzere buyurun Say n Nur en Caniklio lu, söz sizin. 
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TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN H ZMET 
SÖZLE MES N N KURULMASINA, 

TARAFLARIN HAK VE BORÇLARINA L K N 
HÜKÜMLER N N GENEL B R 

DE ERLEND RMES  
 

PROF. DR. NUR EN CAN KL O LU 
(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi): 

 
I. GENEL OLARAK 
Bilindi i gibi, 6098 say l  

Türk Borçlar Kanunu 11.01.2011 
tarihinde TBMM’de kabul edil-
mi  ve 04.02.2011 tarihli Resmi 
Gazetede yay nlanm , fakat 
Kanunun yürürlü e giri i 
01.07.2012 olarak belirlenmi tir. 
Türk Borçlar Kanunu, 818 say l  
Borçlar Kanunundan farkl  ola-
rak hizmet sözle melerini “genel 
hizmet sözle mesi”, “pazarlama-
c l k sözle mesi” ve “evde hiz-
met sözle mesi” olarak üç ayr  
ba l k alt nda düzenlemi tir. Bu 
temel farkl l n yan nda Türk 
Borçlar Kanunu mevcut Kanun-
da yer almayan birçok konuyu da 

özel olarak ele alm  ve yasal temele kavu turmu tur. 
Bilindi i gibi, Borçlar Kanunu çal ma ya am  bak m ndan büyük 

önem ta maktad r. Zira 4857 say l   Kanununun kapsam  d nda kalan 
ki iler ve i ler için (  K. m. 4; m. 10) i çi ve i veren ili kileri Borçlar Ka-
nunundaki hükümlere göre belirlenmektedir.  Kanununda hüküm olmayan 
hallerde de,  Hukukunun niteli ine uygun dü tü ü ölçüde genel kanun 
niteli indeki Borçlar Kanunu uygulama alan  bulmaktad r. Dolay s yla 
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Borçlar Kanunu,  Kanununun kapsam  d nda kalan i çiler bak m ndan 
do rudan uygulan rken  Kanununun kapsam ndaki i çiler bak m ndan da, 
genel kanun olma özelli inden dolay  bo luklar  doldurucu i leve sahip ol-
maktad r. 

 Kanunu ve Borçlar Kanunu aras ndaki ili ki de erlendirilirken im-
diye kadar  Kanunu özel kanun, Borçlar Kanunu genel kanun olarak kabul 
edilmekteydi1. Oysa u anki yap s  itibariyle 6098 say l  Türk Borçlar Ka-
nunu, hizmet sözle mesine ili kin olarak oldukça ayr nt l  hükümler içer-
mektedir ve  Kanununda düzenlenen pek çok konuyu da ayr ca düzenle-
mektedir. te bu noktada aç kl a kavu turulmas  gereken husus bu iki Ka-
nun aras ndaki ili kinin nas l de erlendirilmesi gerekti idir2. 

Belirtelim ki, bu konu daha sonraki bir tebli in konusunu olu turmak-
tad r. Bu nedenle burada ayr nt l  bir biçimde bunun üzerinde durulmaya-
cakt r. Ancak kanaatimizce  Kanunu yine özel kanun niteli ini korumal , 
Borçlar Kanunu ise “genel kanun” olarak, yukar da belirtti imiz biçimde 
bo luk doldurucu olarak i lev görmelidir. ki Kanun aras nda çat ma olan 
durumlarda da, her halükarda son kanun oldu u için Borçlar Kanununa ba -
vurulmamal , olay n özelli ine göre sonuca ula lmal d r. Örne in, Borçlar 
Kanunundaki fazla sürelerle çal ma ayr m  yapmay p, fazla çal ma halinde 
i çiye yüzde elli zaml  ücret ödenece ine ili kin hükme ra men,  Kanunu 
kapsam ndaki bir i çinin fazla sürelerle çal ma yapmas  halinde ona yüzde 
yirmibe  zaml  ücret ödenmelidir. 

Son olarak ekleyelim ki, biz bu Tebli de sadece genel hizmet sözle -
mesi hükümleri üzerinde duraca z. Genel hizmet sözle mesinin de tüm 
hükümlerini ele almay p hizmet sözle mesinin kurulmas  ile i çi ve i veren 
aras ndaki hak ve borçlar  düzenleyen hükümlerine genel olarak de inece-

iz. 
II. H ZMET SÖZLE MES N N 

KURULMASINA L K N HÜKÜMLER 
1. Tan m  
Türk Borçlar Kanununun i çi ile i veren aras ndaki ili kileri düzenle-

yen bölümüne ili kin ilk de i iklik i çi ve i veren aras ndaki sözle menin 
tan m  ve terminolojisi konusunda olmu tur. 818 say l  Borçlar Kanununda 
                                                 
1  Ö retide bu konudaki görü  ve tart malar için bkz. Çelik, Nuri:  Hukuku, 24. Bas , 

stanbul 2011, 14-16; Süzek, Sarper:  Hukuku, 4. Bas , stanbul 2008, 34.  
2  Konu hakk nda bkz. Y lmaz, Ejder, “‘Genel Kanun-Özel Kanun’ li kisi (Türk Borçlar 

Kanunu ve  Kanunu Ba lam nda)”, Sicil  Hukuku Dergisi, Y l 6, S. 22, Haziran 
2011, 22-31. 
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i çi ile i veren aras ndaki sözle me “hizmet akdi” olarak adland r l rken 
Türk Borçlar Kanununda bu sözle me “hizmet sözle mesi” olarak ifade 
edilmi tir. çi ile i veren aras ndaki ili kileri düzenleyen bir ba ka kanun 
olan 4857 say l   Kanununda ise bu kavram “i  sözle mesi” ad  ile düzen-
lenmi tir. Buna kar l k 2006 y l nda ç kar lan 5510 say l  Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sa l k Sigortas  Kanununda3 yine eskiden oldu u gibi hizmet akdi 
kavram  kullan lm t r. Oysa tüm bu terimler ayn  kavram  ifade etmektedir. 
Bu nedenle bizce tüm bu kanunlarda ayn  kavram için ayn  terimin kulla-
n lmas  çok daha isabetli olurdu4. 

Bunun d nda, Türk Borçlar Kanunu, isabetli bir ekilde, i  sözle me-
sini di er i  görme sözle melerinden ay ran en önemli unsur olan “ba ml -
l k” unsuruna5 sözle menin tan m nda yer vermi tir. Gerçekten Türk Borçlar 
Kanununa göre hizmet sözle mesi; “i çinin i verene ba ml  olarak belirli 
veya belirli olmayan süreyle i görmeyi ve i verenin de ona zamana veya 
yap lan i e göre ücret ödemeyi üstlendi i sözle medir” (m.393/I). Böylece 
hem ö reti görü ü ve yarg  kararlar nda benimsenen hem de  Kanununun 
8. maddesindeki6 tan mla uyumlu bir düzenleme yap lm t r. 

Öte yandan Kanunda hizmet sözle mesi tan m nda ba ml l k unsuru-
nun yan nda zaman ve ücret unsuruna da yer verilmi tir. Ancak ücret unsuru 
adeta i çiye verilecek ücreti s n rlay c  bir ekilde kaleme al nm t r. Ger-
çekten, maddede, hizmet sözle mesi, i verenin “… zamana veya yap lan i e 
göre ücret ödemeyi üstlendi i sözle medir” denilmek suretiyle  Kanunun-
da öngörülen yüzde usulü ücret d lanm  olmaktad r. htiyaçlar n çe itlili i 
göz önünde tutuldu unda tan mlar n s n rlay c  bir içeri e sahip olmamas -
n n daha isabetli oldu u kanaatindeyiz7. 
                                                 
3  RG, 16.06.2006, 26200. 
4  Ekmekçi, Ömer, “Borçlar Kanunu Tasar s n n Genel Hizmet Sözle mesi Hükümleri 

Üzerine”, Mercek Dergisi, Y l 10, S. 39, Temmuz 2005, 159; Güne , Ba ak/ Mutlay, 
Bar : Yeni Borçlar Kanununun “Genel Hizmet Sözle mesi”ne li kin Hükümlerinin  
Kanunu ve 818 Say l  Kanunla Kar la t r larak De erlendirilmesi, Çal ma ve Toplum 
Dergisi, 2011/3 (30), 235. 

5  Ba ml l k unsuruna ili kin olarak bkz. Güzel, Ali: Fabrikadan nternete çi Kavram  
ve Özellikle Hizmet Sözle mesinin Ba ml l k Unsuru Üzerine Bir Deneme, Kemal 
O uzman’a Arma an, Ankara 1997, 97; Sümer, Haluk Hadi:  Sözle mesinin Ba ml -
l k Unsuru, Sicil  Hukuku Dergisi, Y l 5, S. 19, Eylül 2010, 63-73; Çelik, 81-82; Sü-
zek, 213; Ulucan (Eyrenci, Öner/Ta kent, Sava /Ulucan, Devrim): Bireysel  Hukuku, 
Yenilenmi  4. Bas , stanbul 2010, 54-55; Aktay, A. Nizamettin/Ar c , Kadir/ Kaplan-
Senyen, E. Tuncay:  Hukuku, Yenilenmi  4. Bask , Ankara 2011, 47. 

6   Kanununun 8. maddesine göre, “  sözle mesi, bir taraf n (i çi) ba ml  olarak i  
görmeyi, di er taraf n (i veren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden olu an sözle medir”, 
(m.8/I). 

7  Güne /Mutlay, 235. 
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2. ekli 
Bilindi i gibi hukukumuzda kanunda aksi belirtilmedikçe sözle meler 

hiçbir ekle tabi tutulmam t r. Bu husus TBK m.12/I’de, “Sözle melerin 
geçerlili i, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir ekle ba l  de ildir” biçi-
minde ifade edilmi tir. Hizmet sözle meleri aç s ndan da ayn  esas benim-
senmi  ve kanunda aksine bir hüküm olmad kça hizmet sözle melerinin 
belirli bir ekilde yap lma zorunlulu u bulunmad  aç kça düzenlenmi tir 
(m.394/I). Dolay s yla Türk Borçlar Kanunu kapsam na giren bir hizmet 
sözle mesinin, kural olarak, yaz l  yap lmas  gerekmemektedir. Hatta Türk 
Borçlar Kanununda, 4857 say l   Kanununda farkl  olarak, belirli süreli i  
sözle mesinin yaz l  olmas  gerekti ine ili kin bir hüküm de bulunmamak-
tad r. 

3. Geçersizli i 
Türk Borçlar Kanununda  Kanununun kapsam ndaki i çiler bak -

m ndan da uygulama alan  bulacak önemli bir hükme yer verilmi tir. Kanu-
na göre, “Geçersizli i sonradan anla lan hizmet sözle mesi, hizmet ili kisi 
ortadan kald r l ncaya kadar, geçerli bir hizmet sözle mesinin bütün hüküm 
ve sonuçlar n  do urur” (m.394/III)8. Böylece imdiye kadar yarg  kararlar  
ve ö reti görü ü ile i  sözle melerinde geçersizli in ileriye dönük etkili ola-
ca na ili kin görü 9, bizce de isabetli olarak, yasal temele kavu mu  olmak-
tad r. 

Öte yandan maddeye göre geçersizli in ileriye dönük etki yaratmas  
için geçersizli in sonradan anla lmas  gerekmektedir. Belirtelim ki bu iba-
re ve bu ibareye ili kin madde gerekçesinde yer alan baz  aç klamalar uygu-
lamada sorun yaratacak niteliktedir10. Gerçekten madde Gerekçesine göre; 

                                                 
8  Maddede geçen geçersizlik kavram n n “kesin hükümsüzlük”, “iptal edilebilirlik”, “ek-

sik veya ask da hükümsüz i lemler”, “nisbi hükümsüzlük” gibi bütün hükümsüzlük hal-
lerini içeren bir üst kavram oldu u bu nedenle hükümde bu kavram n kullan lmas n n 
yerinde olmad , burada ifade edilmek istenen geçersizlik hali kesin hükümsüzlük ol-
du una ili kin ele tiri için bkz. Güne /Mutlay, 236.  

9  Akyi it, Ercan: Teori ve Uygulama Bak m ndan Hizmet Akdinin Kesin Hükümsüzlü ü 
ve ptal Edilebilirli i, stanbul 1990, 38-39; Çelik, 130-131; Ulucan, (Eyrenci / Ta kent 
/ Ulucan), 95; Aktay/Ar c /Kaplan-Senyen, 84-85. 

10  Bu konudaki ele tiriler için bkz. Soyer, Polat, Türk Borçlar Kanunu Tasar s n n “Genel 
Hizmet Sözle mesi”ne li kin Baz  Hükümleri Üzerine Dü ünceler, Prof. Dr. Devrim 
Ulucan’a Arma an, stanbul 2008, 152; Güne /Mutlay, 237; Arslan Ertürk, Arzu: Yeni 
Türk Borçlar Kanununun Genel Hizmet Sözle mesinin Kurulmas na ve Taraflar n Borç-
lar na li kin Esaslar , “6098 Say l  Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin De erlendiril-
mesi Sempozyumu”na sunulmu  yay nlanmam  tebli , 6.  
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“Maddeye göre i çi, hizmet sözle mesinin geçersiz oldu unu biliyorsa 
iyiniyetli say lmayacak; bu durumda ise, f krada da belirtildi i gibi geçer-
sizli i sonradan anla lan hizmet sözle mesinden söz edilemeyece inden, bu 
hükümden yararlanamayacakt r”. Oysa geçinmek için bir i e ihtiyac  olan 
i çinin bu i in dayand  i  sözle mesinin geçersiz olup olmad n  göz 
önünde tutma olana  ço u kere söz konusu olmaz. Ayr ca i çi bu hüküm-
den yararlanamad nda, taraflar n bu i lem nedeniyle ifa ettikleri edimlerin 
ba tan itibaren iadesi gerekir ki, i çinin yerine getirdi i i  görme ediminin 
nas l iade edilece ine cevap bulmak da zordur. Dolay s yla uygulamada bu 
hüküm yorumlan rken i çiyi koruma amac ndan yola ç k lmas  ve i  sözle -
mesinin geçersizli i konusunda çok önemli ilkeler ortaya koyan 1958 tarihli 
Yarg tay çtihad  Birle tirme Karar ndaki esaslara uygun yorum yap lmas  
isabetli olacakt r. 

Gerçekten an lan Yarg tay çtihad  Birle tirme Karar na göre, “  Ka-
nunlar n n ve i çi sigortalar  kanunlar n n kabulündeki ilk gaye i çinin men-
faatlerini korumak olmas na, belki i te çal mas  ya  veya kad n olmas  
itibariyle veya i in a r i lerden bulunmas  gibi sebeplerle yasak olan bir 
kimsenin (velevki hilesiyle durumunu saklayarak) i çi s fat n  kazanm  ol-
mas  halinde butlan sebebini taraflardan birisi ileri sürünceye kadar i çi 
say lmas n n ve i çinin sa lad  hak ve salahiyetlerden ve bu arada sigor-
tal  olma hakk ndan istifade etmesinin  Kanunu ve i çi sigortalar  kanun-
lar n n kabul edilmi  gayesine uygun ve bunun aksine olan dü üncenin ka-
nun gayesine ayk r  olaca na ve i  aktinin hükümsüz olmas n  gerektiren 
bir hukuk kaidesinin aktin hükümsüz say lmas yla korumak istenilen kimse-
nin aleyhine neticeler verecek ekilde tatbikinin kanunun gayesine uygun 
olarak tefsiri laz m geldi i yollu hukuk kaidesine ayk r  dü ece ine ve 255 
say l  tefsir karar yla Türkiye Büyük Millet Meclisi dahi bat l olan i  aktinin 
muteber bir akit gibi i çi lehine neticeler do urmas  gerekece ini kabul et-
mi  olmas na göre Ticaret Dairesinin içtihad  kanunun ruhuna uygun ve 
do rudur” 11. Görüldü ü gibi kararda, i çinin durumunu saklayarak i  söz-
le mesi yapmas  olgusuna dahi önem verilmemi tir. Bu nedenle bu hüküm 
yorumlan rken i çinin i  sözle mesi yap l rken durumunu biliyor olup ol-
mamas  önem ta mamal , sözle me ba tan itibaren de il, bu durumun ileri 
sürüldü ü tarihten sonras  için geçersiz say lmal d r. Her ne kadar hükmün 
de i tirilmesi ve maddedeki “sonradan anla lan” ibaresinin hükümden ç -
kar lmas  isabetli olacaksa da, hüküm de i tirilmese dahi bizce  Hukuku-
nun i çiyi koruyucu niteli i bu ekilde yorum yap lmas n  gerekli k lmakta-
d r. 
                                                 
11  Karar metni için bkz. Akyi it, Kesin Hükümsüzlük, 81-82.  
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Hizmet sözle mesinin i veren aç s ndan geçersizli ine ili kin olarak 
da madde gerekçesinde, “…hizmet sözle mesinin geçersizli ini bilerek i çi 
çal t ran bir i veren, sözle menin geçersizli ini ileri süremeyecek ve geçer-
li bir sözle me varm ças na, i çiye kar  sorumlu olacakt r” denilmektedir. 
Gerekçe; iyiniyetli olmayan, bilerek geçersiz hizmet sözle mesi kuran i ve-
renin art k bu geçersizli i ileri süremeyece ini göstermektedir ve esas nda 
bir genel ilkeyi de ifade etmektedir. Ancak, hukuk düzenince hiçbir ekilde 
caiz görülemeyecek bir sözle me söz konusu ise kan m zca bu sözle menin 
geçersizli ini ileri sürmek yine de mümkün olmal d r12. 

Bu hükümle ba lant l  olarak u hususa da vurgu yapman n önemli ol-
du u kanaatindeyiz. Örne in, belirli süreli i  sözle mesi yap lmas n  gerek-
tiren objektif bir neden yokken i veren belirli süreli i  sözle mesi yapt n-
da, sözle menin geçersizli ini ileri süremeyece i gibi, art k bu sözle menin 
belirsiz süreli oldu unu iddia ederek lehine sonuç yaratacak biçimde talep-
lerde bulunmayacakt r. 

III. H ZMET SÖZLE MES N N 
TÜRLER NE L K N HÜKÜMLER 

Türk Borçlar Kanunu, Borçlar Kanununda yer almayan “k smi süreli 
hizmet sözle mesi”ni düzenleyerek atipik hizmet sözle melerine art k Ka-
nunda özel olarak yer vermi  olmaktad r. Kanuna göre, “ çinin i verene bir 
hizmeti k smi süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendi i söz-
le meler de hizmet sözle mesidir” (m.393/II). Bu tan m n da ortaya koydu u 
gibi, Borçlar Kanununda k smi süreli i  sözle mesinin, çal ma süresi nor-
mal çal ma süresinden önemli ölçüde daha az olan sözle me olmas  aran-
mam , hizmet sözle mesinin düzenli bir biçimde “k smi süreli” olarak yeri-
ne getirilmesi yeterli say lm t r. Ancak “k smi süreden” ne anla lmas  ge-
rekti i Kanunda aç klanmam t r13. Dolay s yla düzenli bir biçimde normal 
çal ma süresinden daha az bir çal ma süresine göre çal ma varsa k smi 
süreli i  sözle mesinden söz edilebilecektir. 

Öte yandan bir “k smi süre”den söz edebilmek için “tam süre”nin, da-
ha isabetli bir deyi le normal haftal k çal ma süresi ya da günlük çal ma 
süresinin ne kadar oldu unu bilmek gerekir. Oysa Türk Borçlar Kanununda 

                                                 
12  Soyer, 152. 
13  Madde Gerekçesine göre, “Maddenin ikinci f kras nda i çinin i verene bir hizmeti k smî 

süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendi i sözle melerin de hizmet söz-
le mesi oldu u belirtilmektedir. Bu nedenle, meselâ, i verenin yan nda saatlik, yar m 
veya tam günlük bir hizmetin düzenli olarak yerine getirilmesi de hizmet sözle mesi 
olarak kabul edilecektir”.  
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böyle bir süreyi düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktad r. Dolay -
s yla k smi süreli çal man n hangi ölçüte göre tespit edilece i belirsizdir14. 
Bu nedenle Kanunda haftal k normal çal ma süresine ili kin bir hükme yer 
verilmesi gerekirdi. Kanundaki bu bo lu un 4857 say l   Kanunundaki 
haftal k normal çal ma süresinin 45 saat oldu una ili kin hükmün Türk 
Borçlar Kanunu aç s ndan k yasen uygulanmas  yoluyla giderilmesi isabetli 
olacakt r kanaatindeyiz. 

Bu konuda unu da ekleyelim ki, Türk Borçlar Kanununda k smi süre-
li bir çal man n hizmet sözle mesi oldu unun belirtilmesi ile yetinilmi  
fakat bu hizmet sözle mesinin i çinin hak ve borçlar na, örne in hafta tatili-
ne, y ll k ücretli izne hak kazanmaya ve bu iznin kullan m na, i  arama izni-
ne, fazla çal ma-fazla sürelerle çal ma ücretine v.s. hak kazanma bak m n-
dan etkisine ili kin hiçbir düzenleme yap lmam t r. Ku kusuz tüm bu hu-
suslar n Kanunda düzenlenmesi isabetli olurdu15. Böylece özellikle 4857 
say l   Kanununun uygulanmas na ili kin olarak ortaya ç kan sorunlara da 
aç kl k getirilmi  olurdu. 

Türk Borçlar Kanununda, 818 say l  Borçlar Kanunundan farkl  ola-
rak, belirli süreli i  sözle mesine ili kin yeni esaslara da yer verilmi tir. Ka-
nundaki hükümler dikkate al nd nda belirli süreli i  sözle mesinin ilk defa 
yap lmas nda bir esasl  nedene ihtiyaç olmad , ancak bu sözle menin yeni-
lenmesi halinde bir esasl  neden olmas  gerekti i ortaya ç kmaktad r16. Ger-
çekten Kanuna göre; “Belirli süreli hizmet sözle mesi, aksi kararla t r lma-
d kça, fesih bildiriminde bulunulmas na gerek olmaks z n, sürenin bitiminde 
kendili inden sona erer. Belirli süreli sözle me, süresinin bitiminden sonra 
örtülü olarak sürdürülüyorsa, belirsiz süreli sözle meye dönü ür. Ancak, 
esasl  bir sebebin varl  hâlinde, üst üste belirli süreli hizmet sözle mesi 
kurulabilir. Sözle menin fesih bildirimiyle sona erece i kararla t r lm  ve 
iki taraf da fesih bildiriminde bulunmam sa, sözle me belirsiz süreli söz-
le meye dönü ür” (m.430). Kanunda esasl  nedenden ne anla lmas  gerek-
ti i konusunda bir düzenleme bulunmad  için  Kanununun 11. madde-
sindeki düzenleme ve düzenlemedeki kavramlara ili kin görü  ve tart malar 
Türk Borçlar Kanunundaki düzenleme aç s ndan da yol gösterici olabilecek-
tir. 
                                                 
14  Belirtelim ki, bu durum sadece k smi süreli çal ma aç s ndan de il, fazla çal man n 

tespiti aç s ndan da duraksamalara neden olmaktad r. Gerçekten, fazla çal man n sap-
tanmas  noktas nda da ayn  sorun ya anacakt r. Bu konuda aç klama için bkz. a a da 
IV, 2, a, cc. 

15  Benzer yönde Arslan Ertürk, Yeni Türk Borçlar Kanunu, 4. 
16  Soyer, 160; Güne /Mutlay, 240. 
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Önemle ekleyelim ki, bu hüküm  Kanunu kapsam na giren i çiler 
bak m ndan önem ta mayacakt r. Zira, 4857 say l   Kanununda belirli 
süreli i  sözle mesinin ilk defa yap lmas  halinde de objektif ko ullar aran-
maktad r17. Buna kar l k Bas n  Kanunu ve Deniz  Kanunu kapsam na 
girenler bak m ndan Türk Borçlar Kanunundaki hükümler önem ta yacak-
t r. Zira bu kanunlarda belirli süreli i  sözle mesi yap lmas  bak m ndan 
objektif ko ul aranmamaktad r. Ama Türk Borçlar Kanununun yürürlü e 
girmesinden sonra hem Türk Borçlar Kanununun hem de Bas n  Kanunu 
ve Deniz  Kanununun kapsam na giren i çiler bak m ndan ilk defa belirli 
süreli i  sözle mesi yap lmas  halinde objektif ko ul aranmayacak, buna 
kar l k sözle menin yenilenmesi ancak bir esasl  nedenin varl na ba l  
olarak yap labilecektir. Gerçi Yarg tay 1475 say l   Kanunu döneminde 
vermi  oldu u bir karar nda di er i  kanunlar  kar s nda ana kanun niteli-

inde oldu unu belirtmi tir18. Ö retide de bu yönde görü ler bulunmakta-
d r19. Fakat ö retide bizim de kat ld m z bask n görü e göre20 i  kanunla-
r ndaki bo luklar n genel kanun olan Borçlar Kanunu taraf ndan doldurul-
mas  gerekir. Dolay s yla Borçlar Kanununun 430. maddesi söz konusu ka-
nunlar bak m ndan da uygulama alan  bulacakt r. 
                                                 
17  Çelik, 89-90; Süzek,  Hukuku, 224; Aktay/Ar c /Kaplan-Senyen, 52; Ulucan 

(Eyrenci/Ta kent/Ulucan), 61; Ba terzi, Süleyman: Avrupa Birli i Konseyinin 99/70 
Say l  Yönergesi I nda Belirli Süreli  Sözle mesi Yapma Ko ullar  ve 4857 Say l  

 Kanununun Öngördü ü Sistem,  Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli 
Komitesi 30. Y l Arma an , Ankara, 2006, 131; Güzel, Ali: Bireysel  li kisinin Ku-
rulmas , Hükümleri ve in Düzenlenmesi, Yarg tay’ n  Hukukuna li kin Kararlar n n 
De erlendirilmesi 2005, Ankara 2007, 26; Ekonomi, Münir: “4857 Say l  Kanun Hü-
kümlerine Göre Belirli Süreli  Sözle melerinin Hukuka Uygunlu u (I) Kavram Süre 
ve Yenileme”, Legal HSGHD, 2006, S.9, 16; Alpagut, Gülsevil: “4857 Say l  Yasa 
Çerçevesinde Belirli Süreli Hizmet Sözle mesi”, MERCEK, Ocak, S.33, Y l.9, 2004, 
77; Canbolat, Talat: Mevzuatta Öngörülen Baz   Sözle mesi Türlerinin 4857 Say l   
Kanununun Belirli Süreli  Sözle mesine li kin Esaslar  Yönünden De erlendirilme-
si”, LEGAL HSGHD, S.13, 2007, 190 vd. Aksi yöndeki görü  için bkz. Ta kent, Sa-
va : Mevsimlik Bir te Yap lan Belirli Süreli  Sözle mesi- Karar ncelemesi, Çal ma 
ve Toplum, 2010/3, 232 vd; ayn  yazar,  li kisinin Sona Ermesi ve K dem Tazminat , 
http://www.kamu-is.org.tr/pdf/yargitaykardeg2004.pdf (Eri im Tarihi: 6.12.2011), sayfa 
yok; Demir, Fevzi, En Son Yarg tay Kararlar  I nda  Hukuku ve Uygulamas , 5. 
Bask , zmir 2009, 53-54; Güne /Mutlay, 241. 

18  Buna göre di er i  kanunlar , yani Deniz  Kanunu ile Bas n  Kanunu, 1475 say l   
Kanununun özelli i olan bir bölümüdür, Yarg. 9. HD. 21.10.1993, E. 1993/3494, K. 
1993/4976, Çimento veren Dergisi, C. 8, S.1, Ocak 1994, s. 28-29.  

19  akar, Müjdat;  Hukuku Uygulamas , yenilenmi  ve Geni letilmi  9. Bask , stanbul 
2011, 256; Yamako lu, Efe: Türk  Hukukunda Fazla Saatlerle Çal ma, stanbul 2011, 
158. 

20  Bu görü  ve bu görü teki yazarlar için bkz. Çelik, 16, dn.7. 
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Türk Borçlar Kanununda düzenlenen bir di er hizmet sözle mesi türü 
de deneme süreli hizmet sözle mesidir. Belirtelim ki, deneme süreli i  söz-
le mesi 818 say l  Borçlar Kanununda da yer almaktad r. Fakat Türk Borçlar 
Kanunu bu konuyu mevcut Borçlar Kanununa göre biraz daha farkl  düzen-
lemi tir. 818 say l  Kanunda deneme süresi, “Uzun müddet ile yap lan akit-
te, bir tecrübe zaman  art edilmi  oldu u takdirde hilaf na mukavele edil-
memi  ise ilk iki ay zarf nda ihbardan sonra girecek haftan n nihayeti için 
akit fesholunabilir. Ç rak ve hizmetçi akitlerinde hilaf na bir mukavele yok 
ise hizmete duhulden itibaren ilk iki hafta tecrübe müddeti say l r ve bu 
müddet zarf nda iki taraftan her biri bir gün evvel ihbar etmek artiyle akdi 
fesihte serbesttir” (BK. m.342) biçiminde iken Türk Borçlar Kanununda  
Kanunundakine benzer bir düzenleme yap lm t r. Türk Borçlar Kanunun-
daki düzenlemeye göre, “Taraflar, hizmet sözle mesine iki ay  a mamak 
ko uluyla deneme süresi koyabilirler. Deneme süresi konulmu sa taraflar, 
bu süre içinde fesih süresine uymak zorunda olmaks z n, hizmet sözle mesini 
tazminats z feshedebilirler” (m.433). Bunun sonucunda Türk Borçlar Kanu-
nunun yürürlü e girmesi ile birlikte taraflar hizmet sözle mesinde bir dene-
me süresi kararla t rm larsa ve deneme süresi içinde hizmet sözle mesini 
feshetmek istediklerinde art k ayr ca bir ihbar süresine gerek kalmaks z n 
hizmet sözle mesini feshedebileceklerdir. 

Türk Borçlar Kanunu ç raklar ve hizmetçiler bak m ndan yap lan dü-
zenlemeyi de de i tirmi  bulunmaktad r. Yukar da da belirtildi i gibi 818 
say l  Kanuna göre ç rakl k sözle melerinde ve ev hizmetlerinde aksine bir 
kararla t rma olmad kça hizmet akdinin ilk iki haftas  deneme süresi olarak 
kabul edilmektedir (BK m. 342/II). Türk Borçlar Kanunu ise bu konuda 
herhangi bir istisnai düzenlemeye yer vermemi tir. Dolay s yla Türk Borçlar 
Kanununun yürürlü e girmesi ile birlikte hizmetçilerle yap lan i  sözle me-
leri de art k genel kurala tabi olacak ve bu sözle melerde kanun gere i bir 
deneme süresi söz konusu olmayacakt r. Nihayet unu da ekleyelim ki, Türk 
Borçlar Kanunundaki düzenleme  Kanunundaki düzenlemeye benzedi i 
için bu hükümler  Kanunu kapsam ndaki i çiler bak m ndan herhangi bir 
farkl l k yaratmayacakt r. 

IV. Ç  VE VEREN N H ZMET 
SÖZLE MES NDEN DO AN BORÇLARI 

1. çinin Borçlar  
a) Genel olarak 
Türk Borçlar Kanunu, 818 say l  Borçlar Kanunundan farkl  olarak i -

çi ve i verenin borçlar n  daha ayr nt l  bir ekilde düzenlemi tir. Bu düzen-
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lemeler ise sadece Türk Borçlar Kanununun kapsam na giren i çiler aç s n-
dan de il, gerek 4857 say l   Kanunu gerekse di er i  kanunlar n n kapsa-
m na giren i çiler aç s ndan da büyük önem ta maktad r. Zira i  kanunla-
r nda i çinin hizmet sözle mesinden do an borçlar  aç kça ve ayr nt l  bir 
biçimde düzenlenmemi tir. Bu nedenle konuya ili kin olarak i çinin borçla-
r n n ve borçlar n n kapsam n n belirlenmesi için Borçlar Kanunundaki hü-
kümlere ba vurma zorunlulu u do maktad r. 

unu da belirtelim ki, 4857 say l   Kanununda i çinin borçlar na ili -
kin do rudan düzenlemeler yer almamakla birlikte Kanunda bu borçlara 
ayk r l n yapt r m  özel olarak düzenlenmi  bulunmaktad r. Gerçekten 
örne in i çinin i görme borcuna ili kin olarak  Kanununda özel bir hüküm 
yer almamaktad r. Buna kar l k bu borca ayk r l k halinde, i verenin “ çi-
nin yapmakla ödevli bulundu u görevleri kendisine hat rlat ld  halde 
yapmamakta srar etmesi” (  K. m.25/II, h) sebebine dayanarak i çinin i  
sözle mesini hakl  nedenle feshetmesi mümkündür. Bunun gibi i çinin i ini 
yaparken özenli davranma borcuna ve bu borcun derecesine ili kin bir hü-
küm yer almamaktad r. Buna kar l k Kanunda “ çinin kendi iste i veya 
savsamas  yüzünden i in güvenli ini tehlikeye dü ürmesi, i yerinin mal  
olan veya mal  olmay p da eli alt nda bulunan makineleri, tesisat  veya ba -
ka e ya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutar yla ödeyemeyecek derecede 
hasara ve kayba u ratmas ” (  K. m.25/II, ) hakl  fesih sebebi olarak sa-
y lm t r. Dolay s yla i çinin hizmet sözle mesinden do an borçlar n n kap-
sam   Kanunu kapsam na giren i çiler aç s ndan da de erlendirilmesi ge-
reken bir husustur. 

b) görme borcu 
Türk Borçlar Kanunu 395 ve devam  maddelerinde i çi ve i verenin 

borçlar n  düzenlemi tir. Ku kusuz i çinin hizmet sözle mesinden do an en 
temel borcu i görmedir. 818 say l  Borçlar Kanunundaki hükmün ayn s  
olan hükme göre, sözle meden veya durumun gere inden aksi anla lmad k-
ça, i çi yüklendi i i i bizzat yapmakla yükümlüdür. Dolay s yla i çi i  gör-
me borcunu bir ba kas na devredemez. Belirtelim ki, bu kural i  sözle me-
sinin ahsili inin de bir sonucudur. Zira i çi i verenin emir ve talimat  alt n-
da, onun belirledi i ko ullarla bir i  görmeyi üstlenir. Dolay s yla i çinin 
i ini bir ba kas na yapt rmas  zaten i  sözle mesinin özelli ine uymaz. 

c) Özen ve sadakat borcu 
aa) Özen borcu 
6098 say l  Türk Borçlar Kanunu i çinin borçlar  ba l  alt nda “özen 

ve sadakat borcu”nu ayn  madde içinde düzenlemi tir. Buna göre; “ çi, 
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yüklendi i i i özenle yapmak ve i verenin hakl  menfaatinin korunmas nda 
sadakatle davranmak zorundad r (m.396/I). Bu maddenin ikinci f kras nda 
da, özen borcu somutla t r lm t r. An lan f kraya göre, “ çi, i verene ait 
makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve ta tlar  usulüne 
uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte i in görülmesi için kendisine 
teslim edilmi  olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür”. 

Özen borcuna ayk r l n yapt r m  ile özen borcunun derecesi ise 400. 
maddede düzenlenmi tir. Söz konusu maddeye göre; “ çi, i verene kusu-
ruyla verdi i her türlü zarardan sorumludur. Bu sorumlulu un belirlenme-
sinde; i in tehlikeli olup olmamas , uzmanl  ve e itimi gerektirip gerek-
tirmemesi ile i çinin i veren taraf ndan bilinen veya bilinmesi gereken yete-
nek ve nitelikleri göz önünde tutulur”. 

Görüldü ü gibi, Kanun, kural olarak, i çinin i verene kusuru ile ver-
di i her türlü zarardan sorumlu olmas n  kabul etmi tir. Bunun sonucunda 
i çi i verene hafif ihmalle verdi i zarardan bile sorumlu olabilecektir. An-
cak i çinin sorumlulu u belirlenirken, maddede say lan hususlar da dikkate 
al nacakt r ki, bunlar, i in tehlikeli olup olmamas , uzmanl  ve e itimi ge-
rektirip gerektirmemesi, i çinin i veren taraf ndan bilinen veya bilinmesi 
gereken yetenek ve nitelikleridir. Oysa ö retide de ifade edildi i gibi21, ör-
ne in her türlü özen gösterilse dahi hata yapma olas l  yüksek olan i lerde, 
i çinin hafif ihmalle verdi i zarardan sorumlu tutulmamas  daha isabetli 
olacakt r22. Bunun gibi, i verenin, acil ortaya ç kan bir ihtiyaç nedeniyle 
gerekli niteli e sahip olmayan i çiyi e itim gerektiren bir i i yapmaya zor-
lamas  halinde de i çinin verdi i zarardan sorumlu olmamas  gerekir. Zira 
gerekli niteliklere sahip olmamas na ra men uzmanl k isteyen bir i te i çiyi 
çal maya zorlayan i veren, bu davran n n sonucuna kendisi katlanmal d r. 

Son olarak unu da ekleyelim ki, Kanunda yukar da belirtilen hususlar 
say ld ktan sonra “sorumlulu un belirlenmesinde … gibi hususlar da dikka-
te al n r” denilse idi bizce daha isabetli olurdu. Böylece, örne in, i çinin 
sorumlulu u belirlenirken, i çinin k demi, i yerindeki konumu, zarar n azl -

 ya da yüksekli i gibi di er durumlar n dikkate al nmas  da daha kolay 
olurdu. 

bb) Sadakat borcu 
Bilindi i gibi, ö reti görü lerinde ve yarg  kararlar nda i çinin i  söz-

le mesinden do an borçlar  aras nda say lan sadakat borcu i çilere baz  ha-
                                                 
21  Soyer, 154; Arslan Ertürk, Yeni Türk Borçlar Kanunu, 9. 
22  Bu konudaki aç klamalar için bkz. Soyer, 154; Arslan Ertürk, Yeni Türk Borçlar Kanu-

nu, 9. 



 

- 89 - 

reketlerde bulunma baz  hareketlerden de kaç nma borcu yükler23. Gerçek-
ten, i çi bu borç uyar nca i verenin hakl  menfaatlerine uygun davranmak, 
gerekti inde i verene hesap vermek, i verene zarar verecek bir durum ya da 
davran  gördü ünde (v.s.) bunu kendisine bildirmek zorundad r. Ö retide 
buna olumlu sadakat borcu denilmektedir. Buna kar l k, i çi bu borç uya-
r nca ayn  zamanda i verenin öhret ve itibar na zarar verecek davran lar-
dan kaç nmak, onun ticari bilgi ve s rlar n  saklamak24, ba kalar na aç kla-
mamak, i vereni ile rekabet te kil edecek faaliyette bulunmamak, i in gü-
venli ini tehlikeye sokacak davran lardan kaç nmak zorundad r. Buna ise 
ö retide olumsuz sadakat borcu denilmektedir25 ve uygulamada olumlu sa-
dakat borcundan daha fazla önem ta maktad r. 

unu da ekleyelim ki, i çinin davran n n sadakat borcuna ayk r  sa-
y lmas  için i çinin bu davran  sonucunda bir zarar do mas na gerek yok-
tur. çinin davran n n güven ili kisini zedeler nitelikte olmas , zarar tehli-
kesi yaratmas  bu borca ayk r l k için yeterlidir. te 6098 say l  Borçlar Ka-
nunu önce genel olarak sadakat borcunu düzenledikten sonra sadakat borcu-
nun kapsam na giren ve uygulamada önem ta yan birçok durumu özel ola-
rak düzenlemi , böylece bu borca pozitif dayanak kazand rm  bulunmakta-
d r. 

6098 say l  Türk Borçlar Kanununa göre “i çi … i verenin hakl  men-
faatinin korunmas nda sadakatle davranmak zorundad r” (m.396/I). “ çi, 
hizmet ili kisi devam etti i sürece, sadakat borcuna ayk r  olarak bir ücret 
kar l nda üçüncü ki iye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi i vereni ile 
rekabete giri emez. çi, i  gördü ü s rada ö rendi i, özellikle üretim ve i  
s rlar  gibi bilgileri, hizmet ili kisinin devam  süresince kendi yarar na kul-
lanamaz veya ba kalar na aç klayamaz. verenin hakl  menfaatinin korun-
mas  için gerekli oldu u ölçüde i çi, hizmet ili kisinin sona ermesinden son-
ra da s r saklamakla yükümlüdür”. 

Bu hükümlerin de ortaya koydu u gibi, i çi, i  ili kisi devam etti i sü-
rece, bir ücret kar l  olarak i vereni ile rekabet edecek nitelikte çal amaz. 

unu da önemle belirtelim ki, bu hüküm, i çinin i  saatleri d nda ve i ve-
reni ile rekabet te kil etmeyecek ekilde çal mas n  engellememektedir. 
Bunun yan nda hüküm, i verene ait ticari bilgilerin gizli tutulmas  yükümlü-
                                                 
23  Sadakat borcu konusunda ayr nt l  aç klamalar için bkz. Çelik, 138 vd; Ulucan 

(Eyrenci/Ta kent/Ulucan),108; Aktay/Ar c /Kaplan-Senyen, 93-94; akar, 86; Arslan 
Ertürk, Arzu: Türk  Hukukunda çinin Sadakat Borcu, stanbul 2010, 7 vd. 

24   s rr n n korunmas  konusunda geni  aç klamalar için bkz. U an, M. Fatih:  Huku-
kunda  S rr n n Korunmas  (S r Saklama ve Rekabet Yasa ), Ankara 2003, 23 vd. 

25  Çelik, 139. 
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lü ünü de düzenlemektedir. çi, i verenin üretim s rlar n  ve di er ticari 
s rlar n  kendi ad na kullanamayaca  gibi, ba kalar  ile de payla amaz. Ni-
hayet i çi, ö rendi i bu bilgileri i  sözle mesi sona erdikten sonra da sakla-
mak zorundad r26. Ancak Kanun koyucu bu yükümlülü ün, “i verenin hakl  
menfaatlerinin korunmas  için gerekli oldu u ölçüde” söz konusu olaca n  
belirtmektedir. Bu da her olay n özelli ine göre de erlendirilmesi gereken 
bir olgudur. E er söz konusu bilgiler art k ba kalar  taraf ndan biliniyorsa, 
saklanmas nda ticari aç dan bir gereklilik kalmam sa i çinin s r saklama 
yükümlülü ünden söz etmek de mümkün olmayacakt r. 

Öte yandan, belirtelim ki, i  sözle mesi sona erdikten sonra bu hükme 
ayk r l n yapt r m  olarak sadece i verenin zarar n n giderilmesi söz konu-
su olabilecektir. Bir ba ka deyi le, i çinin bu borcuna ayk r  davranmas n n 
zaten sona ermi  bir ili kinin ortadan kald r lmas na bir etkisi olamayacak-
t r. 

Bu hükümleri genel olarak de erlendirmek gerekirse; özen borcu ve 
sadakat borcunun ayr  maddelerde düzenlenmesi daha isabetli olurdu. Ger-
çekten, bu borçlardan ilki i görme borcuna ili kin iken (yan edim yükümlü-
lü ü), sadakat borcu i  sözle mesinden do an di er borçlar (yan yükümlü-
lük) kapsam ndad r27. Ayr ca özen borcunun 396. maddede, bunun derecesi 
ve bu borca ayk r l n yapt r m n n ayr  bir maddede düzenlenmesi de ele -
tiriye aç kt r. Bunun yerine özen borcuna ili kin tüm hükümlerin ayn  mad-
de içinde düzenlenmesi sistematik bütünlük aç s ndan çok daha yerinde 
olurdu. 

d) Teslim ve hesap verme borcu 
çinin, ilk defa 6098 say l  Kanunda yer verilen bir ba ka borcu da, 

teslim ve hesap verme borcudur. Buna göre, “ çi, üstlendi i i in görülmesi 
s ras nda üçüncü ki iden i veren için ald  eyleri ve özellikle paralar  
derhâl ona teslim etmek ve bunlar hakk nda hesap vermekle yükümlüdür 
(m.397/I). çi, hizmetin ifas ndan dolay  elde etti i eyleri de derhâl i vere-
ne teslim etmekle yükümlüdür” (m.397/II). Bu hükümle, özellikle tahsildar 
olarak çal an i çilerin, i veren ad na mü teriden alm  oldu u para veya 
di er e yalar  i verene derhal28 teslim etmek zorunda olduklar  aç kl a ka-
vu turulmu  olmaktad r. Ancak maddede, i çinin i verene teslim ve hesap 

                                                 
26  Bu düzenlemenin ele tirisine ili kin olarak bkz. Soyer, 153. 
27  Soyer, 153; Arslan Ertürk, Yeni Türk Borçlar Kanunu, 9. 
28  Ö retide “derhal” ifadesinin “zaman geçirilmeksizin” biçiminde anla lmas  gerekti i 

ifade edilmektedir, Centel, Tankut : Türk Borçlar Kanunu’nda çinin Borçlar , Sicil  
Hukuku Dergisi, Y l 6, S. 22, Haziran 2011, 5-11, 10. 
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verme yükümlülü ü yukar da say lan durumla s n rl  de ildir. çi hizmetin 
ifas ndan dolay  elde etti i eyleri de i verene teslim etmekle yükümlüdür. 

Ekleyelim ki, madde ile düzenlenen borç ö retide zaten olumlu sada-
kat borcuna dahil bir borç olarak kabul edilmektedir29. Gerçekten, i veren 
i çinin bu yükümlülü üne ayk r  davranmas  halinde i çinin hizmet sözle -
mesini sadakat borcuna ayk r  davran tan dolay  feshetme hakk na sahiptir. 
Yap lan düzenlemeyle bu borç, isabetli bir ekilde yasal olarak da düzen-
lenmi  olmaktad r. Ancak, bu borcun ayr  bir borç gibi düzenlenmesi yerine, 
sistematik bir bütünlük içinde sadakat borcu içinde yer verilmesi bize göre 
daha isabetli olurdu. 

e) Fazla çal ma borcu 
6098 say l  Türk Borçlar Kanununda i çinin borçlar  aras nda düzen-

lenen bir di er borç ise fazla çal ma borcudur. Kanunda fazla çal ma, ilgili 
kanunlarda belirlenen normal çal ma süresinin üzerinde ve i çinin r zas yla 
yap lan çal ma olarak tan mlanm t r (m.398/I). Ancak Kanundaki “ilgili 
kanunlarda belirlenen” normal çal ma süresi ile hangi kanunun kast edildi-

i belli de ildir. Zira Hukukumuzda üç farkl  i  kanunu bulunmakta olup, bu 
kanunlarda da farkl  farkl  haftal k çal ma süresi bulunmaktad r. Bu du-
rumda da hangi kanuna göre normal haftal k çal ma süresinin belirlenece i 
duraksamalara neden olmaktad r30. Bu konuda k yasen 4857 say l   Kanu-
nundaki haftal k çal ma süresinin esas al nmas  isabetli olacakt r. 

Öte yandan, Kanunda i çiye fazla çal ma yapma yükümlülü ü de 
yüklenmektedir. Kanuna göre, “Ancak, normal süreden daha fazla çal may  
gerektiren bir i in yerine getirilmesi zorunlulu u do ar, i çi bunu yapabile-
cek durumda bulunur ve ayn  zamanda kaç nmas  da dürüstlük kurallar na 
ayk r  olursa i çi, kar l  verilmek ko uluyla, fazla çal may  yerine getir-
mekle yükümlüdür” (m.398/I, 2. c). Görüldü ü gibi, maddedeki ko ullar n 
mevcut olmas  halinde fazla çal ma yapt r lmas  için i çinin r zas na gerek 

                                                 
29  Çelik, 139. Bu konuda ayr ca bkz. Arslan Ertürk, Yeni Türk Borçlar Kanunu,10; ayn  

yazar, Sadakat Borcu, 304. Yarg tay da vermi  oldu u baz  kararlar nda i çinin teslim 
ve hesap verme yükümümü sadakat borcuna ayk r l k kapsam nda de erlendirmi tir. 
Örne in, yemekhanede yemek yiyen i çilerden toplad  yemek paralar n  i verene tes-
lim etmemek, i verene verilmek üzere kendisine teslim edilen hediyeyi açarak içindeki-
leri etraf ndaki i çi arkada lar  ile payla mak ve i yerine ait paray  kendisine yap lan 
tebligata ra men i verene teslim etmemek Yarg tayca do ruluk ve dürüstlük kurallar na 
ayk r  bulmu tur. Bu kararlar için bkz. Arslan Ertürk, Sadakat Borcu, 304.  

30  Soyer, 156; Ekmekçi, Ömer: Türk Borçlar Kanunu Tasar s n n  Sözle mesine li kin 
Belli Ba l  Hükümleri, S C L  Hukuku Dergisi, Mart 2009, 21; Güne /Mutlay, 245; 
Arslan Ertürk, Yeni Türk Borçlar Kanunu, 11. 
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bulunmamaktad r. Hatta bu yükümlülü üne ayk r  davranan i çinin i  söz-
le mesinin hakl  nedenle feshedilmesi de söz konusu olabilecektir. Belirte-
lim ki, bu hüküm,  Kanununun 42. maddesinde düzenlenen zorunlu neden-
lerle fazla çal ma yap lmas na ili kin maddeyi akla getirmektedir. Gerçi  
Kanununda, “Gerek bir ar za s ras nda, gerek bir ar zan n mümkün görül-
mesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yap lmas  ge-
rekli acele i lerde, yahut zorlay c  sebeplerin ortaya ç kmas nda” denilmek 
suretiyle zorunlu neden kavram  daha s n rl  hallere münhas r k l nm t r. Bu 
hususta 6098 say l  Borçlar Kanununda da, bir “zorunluluk” do mas ndan 
söz edildi i için i çinin r zas  olmaks z n fazla çal ma yapma yükümlülü ü 
yine de ancak, hemen yap lmad  takdirde i veren için zarara neden olacak, 
i yerindeki i in ak n  aksatabilecek durumlara özgü olacakt r. 

Son olarak ekleyelim ki, böyle bir durumda i çinin fazla çal ma yap-
ma borcu da esasen olumlu sadakat borcu kapsam ndad r. Daha önce de 
ifade edildi i gibi, i çi i verenin hakl  menfaatlerini gözeterek gerekti inde 
olumlu davran larda bulunmak zorundad r. Hemen önlem al nmad , bu 
ba lamda fazla çal ma yap lmad  takdirde i veren bu durumdan büyük 
zarar görecekse, i çinin durumu da fazla çal ma yapmaya müsaitse, i çinin 
fazla çal ma yapmamas  sadakat borcuna ayk r l k olu turur. 

f) Düzenlemelere ve talimata uyma borcu 
Türk Borçlar Kanununda i çinin borçlar  aras nda düzenlenen bir di-

er borç da itaat borcu, Kanundaki ad  ile “düzenlemelere ve talimata uyma 
borcu”dur. 818 say l  Kanunda olmayan bu borç 4857 say l   Kanununda 
bu yönde bir düzenleme olmamas  nedeniyle  Kanununun kapsam ndaki 
i çiler bak m ndan da uygulanabilir niteliktedir. Dolay s yla bu hüküm tüm 
i verenler ve i çiler bak m ndan önem ta maktad r31. 

6098 say l  Türk Borçlar Kanununa göre, “ veren, i in görülmesi ve 
i çilerin i yerindeki davran lar yla ilgili genel düzenlemeler yapabilir ve 
onlara özel talimat verebilir. çiler, bunlara dürüstlük kurallar n n gerek-
tirdi i ölçüde uymak zorundad rlar” (m.399). Madde gerekçesinden de an-
la ld  üzere; genel düzenlemeler, bütün i çiler ve i yeri için ba lay c  
düzenlemeler, özel talimat ise, ancak i in özelli i gerektirdi i ölçüde konu-
labilen ve sadece muhataplar n n bilgisine ula t r ld  takdirde ba lay c  
olabilen düzenlemelerdir. 

Bilindi i gibi, i verenler, i yerinde yeknesak çal ma ko ullar  olu -
turmak, i yerine bir düzen getirmek, bazen de bir sözle menin kapsam n  

                                                 
31  Ekmekçi, Belli Ba l  Hükümler, 21. 
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çok a mamak için i  sözle mesinde düzenleyemedi i baz  konular  i yeri 
yönetmeliklerinde somutla t rmaktad r. Hemen belirtelim ki, i yeri yönet-
melikleri i verene çal ma ko ullar n  tek tarafl  olarak istedi i gibi belirle-
me hakk  vermemektedir. Gerçekten, i veren bu konuda ba ta Anayasa ol-
mak üzere, yasan n emredici hükümleri, varsa toplu i  sözle mesi hükümleri 
ile ba l  olup i yeri yönetmeliklerine bu düzenlemelere ayk r  hükümler 
koyamaz. Bu nedenle her ne kadar Türk Borçlar Kanununda i çilerin i ve-
renin koydu u kurallara dürüstlük kurallar n n gerektirdi i ölçüde uymak 
zorunda olduklar  belirtilse de, öncelikle dikkate al nmas  gereken kurallar 
yukar da belirtilen kaynaklarda yer alan kurallar olacakt r32. 

Öte yandan 818 say l  Borçlar Kanununun 315. maddesine göre; i ve-
renin haz rlad  i yeri yönetmeliklerinin i çiler aç s ndan ba lay c  olmas  
için önceden yaz l  olarak haz rlanmas  ve i çiye bildirilmesi gerekmektedir. 
Ancak 315. madde 6098 say l  Türk Borçlar Kanununa al nmam t r. Gerek-
çede de “818 say l  Borçlar Kanununun 315 inci maddesindeki düzenleme-
den farkl  olarak, mutlaka önceden yaz l  biçimde belirlenmesi ko ulunun 
aranmas ndan vazgeçilmi tir” denilmektedir. Ö retide isabetle belirtildi i 
gibi bizce de iç yönetmeliklere ili kin hükmün Türk Borçlar Kanununa 
al nmamas  bir bo luk yaratacak ve uygulamada birçok soruna da neden 
olabilecektir33. Bu nedenle i verenlerin yine de i yerinde uygulamak istedik-
leri kurallar  önceden yaz l  olarak belirlemeleri ve bunlar  i çiye i  sözle -
mesinin imzalanmas ndan önce bildirmeleri isabetli olacakt r. 

Nihayet son olarak unu da belirtelim ki, 4857 say l   Kanununun 
kapsam na giren i çiler bak m ndan uygulanmakta olan bir çal ma ko u-
lunda esasl  tarzda bir de i iklik yap lmas  gerekti inde bunun nas l yap la-
ca na ili kin usul ve esaslar 4857 say l   Kanununun 22. maddesinde gös-
terilmi tir. Dolay s yla i veren bu madde kapsam na giren bir de i ikli i tek 
tarafl  olarak yap p, ard ndan i çiden bu yöndeki düzenleme ve talimatlara 
uymas n  talep edemeyecektir34. 

2. verenin borçlar  
a) Ücret Ödeme Borcu 
aa) Genel olarak 

verenin hizmet sözle mesinden do an en önemli borcu ku kusuz üc-
ret ödeme borcudur. çinin i görme borcunun kar l nda yer alan asli borç 

                                                 
32  Güne /Mutlay, 247. 
33  Güne /Mutlay, 247.  
34  Güne /Mutlay, 247. 
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i verenin ücret ödeme borcudur. Ücret kar l  çal ma yoksa hizmet söz-
le mesi de yoktur. Öte yandan i çi ücreti ile geçinen ki i oldu u için ücret 
ve ücretin korunmas  hizmet sözle mesi bak m ndan da çok büyük önem 
ta r. Bu nedenle Türk Borçlar Kanununda ücret türleri, ücretin ödenmesi ve 
ücretin korunmas na ili kin ayr nt l  birçok hükme yer verilmi tir. 

Türk Borçlar Kanununa göre, “ veren, i çiye sözle mede veya toplu i  
sözle mesinde belirlenen; sözle mede hüküm bulunmayan hâllerde ise, as-
gari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle yükümlüdür” (m. 
401)35. Bu hüküm dikkate al nd nda, hizmet sözle mesinde aç kça ücret 
kararla t r lmam sa taraflar n asgari ücret de il, emsal ücret üzerinde anla -
t klar  kabul edilecektir. Emsal ücretten ne anla lmas  gerekti i ise belirsiz-
dir36. Madde Adalet Komisyonu taraf ndan de i tirilmeden önce i çiye al -

lm  ücretin ödenece i hükmü yer almaktayd . Madde gerekçesinde de, 
“al lm  ücretten … i in niteli inin gerektirdi i ücretin anla lma”s  ge-
rekti i belirtilmekteydi”. in niteli inin gerektirdi i ücretin tespiti de çok 
kolay olmayacakt . Gerçekten uygulamada bu konuda uyu mazl klar ç kt -

nda meslek odalar ndan al nacak bilgilerle uyu mazl n çözümlenmesi 
gerekecekti. Mevcut düzenlemeye göre, e er taraflar ücret kararla t rmam -
larsa “emsal ücret”in esas al nmas  gerekecektir37. yerinde söz konusu 
i çinin emsali yoksa emsal ücretin nas l belirlenece i ise belirsizdir. Bu du-
rumun uygulamada pek çok sorunu da beraberinde getirece i aç kt r. 

bb) Ücret türleri- parça ba na ücret 
Bilindi i gibi, i çinin ücreti zamana göre belirlenebildi i gibi, verime 

göre, bu ba lamda da parça ba na belirlenebilmektedir. 6098 say l  Borçlar 
Kanununda bu konuda bir düzenleme bulunmaktad r. Buna göre; “ çi, söz-
le me gere ince yaln z bir i veren için sadece parça ba na veya götürü i  
yapmay  üstlenmi se i veren, ona yeterli i  vermekle yükümlüdür (m.411/II). 
Maddede i verenin kusuru olmaks z n i çiye yeterli i  veremezse ödemesi 
gereken ücretin nas l hesaplanaca na ili kin hükümlere de yer verilmi tir. 
Buna göre; “ veren, kendi kusuru olmaks z n sözle mede öngörülen parça 
ba na veya götürü i  sa layamayacak durumda bulundu u veya i letme 
ko ullar  geçici olarak gerektirdi i takdirde i çiye, ücreti zaman esas na 
göre öder” (m.411/II, c.1). Ancak bu durumda, zamana göre ödenecek üc-
                                                 
35  Maddenin lafz na ili kin ele tiri için bkz. Centel, Tankut: Türk Borçlar Kanunu’nda 

verenin Ücret Borcu, Sicil  Hukuku Dergisi, Y l 6, S. 23, Eylül 2011, 5-14, 5-6. 
36  Ekmekçi, Belli Ba l  Hükümler, 22. 
37  Ö retide de isabetle belirtildi i gibi, “emsal ücret” ile kastedilen “i in niteli inin gerek-

tirdi i ücret” de il, “mutat olan ücret”tir. Bu görü  için bkz. Centel, Türk Borçlar Ka-
nunu’nda Ücret, 6. 
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ret, anla mada veya hizmet ya da toplu i  sözle mesinde belirlenmemi se 
i veren, i çiye parça ba na veya götürü olarak daha önce ald  ortalama 
ücrete e de er bir ücret ödemekle yükümlüdür (m.411/II, c.2). Maddenin 
son f kras nda ise, parça ba na veya götürü ya da zamana göre i  sa laya-
mayan i verenin, en az ndan i görme edimini kabulde temerrüt hükümleri 
uyar nca zamana göre i  görmede ödeyece i ücreti ödemekle yükümlü ol-
du u belirtilmi tir (m.411/III). 

6098 say l  Kanunda yeni bir ücret türü olarak i çiye i in sonucundan 
pay verme biçiminde bir hükme yer verilmi tir. Esas nda bu hüküm 818 
say l  Kanundaki kardan pay almaya benzemektedir, fakat bundan baz  fark-
l l klar  vard r. Kanuna göre, “Sözle meyle i çiye ücretle birlikte üretilen-
den, cirodan veya kârdan belli bir pay verilmesi kararla t r lm sa, hesap 
dönemi sonunda bu pay, yasal hükümler veya genellikle kabul edilmi  ticari 
esaslar göz önünde tutularak belirlenir” (m.403/I)38. E er pay n hesaplan-
mas nda uyu ulamazsa i veren, i çiye veya onun yerine, birlikte kararla t r-
d klar  ya da hâkimin atad  bilirki iye bilgi vermek ve bilginin dayana n  
olu turan i letmeyle ilgili defter ve belgeleri incelemesine sunmak; kârdan 
bir pay verilmesi kararla t r lm sa, i veren i çiye, istemi üzerine ayr ca y l 
sonu kâr zarar cetvelini vermek zorundad r (m.403/II). Görüldü ü gibi, 
6098 say l  Kanunda i çinin sadece kardan pay almas  de il, cirodan ve üre-
tilenden pay almas  da öngörülmü tür. Öte yandan maddede taraflarca ata-
nan bilirki iden söz edilmektedir. Bu hüküm hukukumuzda bilirki ilerin 
dava d nda taraflarca atanmas na ili kin bir uygulaman n mevcut olmama-
s  nedeniyle ele tirilmektedir39. Hüküm bu aç dan da sorun yaratabilecek 
niteliktedir40. 

Türk Borçlar Kanununda düzenlenen bir di er ücret eki niteli inde 
ödeme de ikramiyedir (m.405). Kanuna göre, “ veren, bayram, y lba  ve 
do um günü gibi belirli günler dolay s yla i çilerine özel ikramiye verebilir. 
Ancak, i çilerin ikramiyeyi istem haklar  bu konuda anla man n veya çal -
ma art n n ya da i verenin tek tarafl  taahhüdünün varl  hâlinde do ar 
(m.405/I, I). Hizmet sözle mesi ikramiyenin verildi i dönemden önce sona 
ermi se, ikramiyenin çal t  süreye yans yan bölümü ödenir (m.405/II). 

                                                 
38  Maddede yer alan ticari esaslar ibaresine ili kin ele tiri için bkz. Ekmekçi, Belli Ba l  

Hükümler, 22; Arslan Ertürk, Yeni Türk Borçlar Kanunu, 13.  
39  Ekmekçi, Belli Ba l  Hükümler, 23.  
40  Ö retide i verene, i letme hesaplar na aç kl k kazand rmak ve bu ekilde i çiyi ücret 

yönünden korumak amac  ta yan bu düzenlemenin ancak aç kl n sa land  ölçüde 
ücret uyu mazl klar n n önüne geçebilece i savunulmaktad r, Centel, Türk Borçlar Ka-
nunu’nda Ücret, 9. 
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Belirtelim ki, maddenin ilk f kras  gereksiz nitelikte bir düzenlemedir. 
Gerçekten böyle bir hüküm bulunmasa da farkl  bir sonuca ula mak müm-
kün de ildir. Bir ba ka deyi le, taraflar ikramiye ödenmesi konusunda an-
la mad kça i çiye ikramiye ödeme zorunlulu u bulunmamaktad r. Madde-
nin ikinci f kras  ise yarg  kararlar  ile var lan sonucu yasal düzenlemeye 
kavu turmu  olmaktad r. Gerçekten, vermi  oldu u baz  kararlar nda bu 
hususu belirtmi tir41. Belirtelim ki, i çilere ikramiye verilmesine ili kin ola-
rak 4857 say l   Kanununda özel bir düzenleme bulunmad  için bu hü-
küm  Kanununun kapsam na giren i çiler için de uygulama alan  bulacak-
t r. 

6098 say l  Kanunun 404. maddesinde düzenlenen bir di er ücret de 
“arac l k ücreti”dir. Buna göre; “ çiye belli i lerde arac l k yapmas  kar -
l nda i verence bir ücret ödenece i kararla t r lm sa, arac l k yap lan 
i lemin üçüncü ki i ile geçerli olarak kurulmas yla i çinin istem hakk  do ar. 
Ancak Kanunda bu konuda taraflar n anla ma yapmas na olanak sa lanm -
t r. E er taraflar yaz l  olarak kararla t rm larsa, borçlar n k s m k s m ifa 
edilece i sözle meler ile sigorta sözle melerinde, her k sma ili kin ücret 
istemi, bu k sma ili kin borcun muaccel olmas yla veya yerine getirilmesiy-
le do ar (m.404/II). 

Öte yandan Kanuna göre, “ çinin arac l  suretiyle i veren ile üçün-
cü ki i aras nda kurulan sözle me, i veren taraf ndan kusuru olmaks z n ifa 
edilmezse veya üçüncü ki i borçlar n  yerine getirmezse, ücret istemine yö-
nelik hak sona erer. Sadece k smi ifa hâlinde, ücretten orant l  olarak indirim 
yap l r”. Bu durumda, i çi sözle menin kurulmas  için gerekenleri yap p 
sözle me kurulsa dahi, i verenin bir kusuru olmaks z n sözle me tam olarak 
ifa edilmedikçe i çinin bu ücreti almas  söz konusu olmayacakt r. K smi 
ifada ise ifa edilen oranda ücrete hak kazanacakt r. 

Sözle meyle i çiye, kendisine ödenecek arac l k ücretinin hesab n  tut-
ma yükümlülü ü getirilmemi se, i veren i çiye ücretin muaccel oldu u her 
dönem için, bu ücrete tabi i lemleri de içeren yaz l  hesap vermekle yüküm-
lüdür. Hesab  gözden geçirme ihtiyac  ortaya ç karsa i veren, i çiye veya 
onun yerine, birlikte kararla t rd klar  ya da hâkimin atad  bilirki iye bilgi 
vermek ve bilginin dayana n  olu turan i letmeyle ilgili defter ve belgeleri 
onun incelemesine sunmak zorundad r. 
                                                 
41  Yarg. 9HD, 7.10.1997, E. 1997/13271, K. 1997/18604; 27.6.2006, E. 2006/12367, K. 

2006/18963; 1.3.2007, E. 2006/20755, K. 2007/5609; 21.3.2011, E. 2011/12302, K. 
2011/7734, (Kazanc  Mevzuat ve çtihat Bilgi Bankas , www.kazanci.com) 
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cc) Fazla çal ma ücreti 
veren, fazla çal ma yapan i çiye normal çal ma ücretini en az yüz-

de elli fazlas yla ödemekle yükümlüdür (m. 402). Kanuna göre fazla çal -
ma, daha önce de belirtildi i gibi, ilgili kanunlarda belirlenen normal çal -
ma süresinin üzerinde ve i çinin r zas yla yap lan çal mad r. Ancak, daha 
önce de ifade edildi i gibi, normal çal ma süresinin hangi kanuna göre sap-
tanaca  belli de ildir42. Ayr ca ödenecek ücret konusunda 4857 say l  Ka-
nundan farkl  olarak fazla çal ma ve fazla sürelerle çal ma ay r m  yap l-
mam , yap lan fazla çal ma için i çiye yüzde elli zaml  ücret ödenece ini 
öngörülmü tür. Dolay s yla bu husus da çe itli uyu mazl klara neden olabi-
lecek niteliktedir. Nitekim 1475 say l  Kanun döneminde yasal çal ma sü-
resini a mayan, ancak taraflarca kararla t r lan çal ma sürelerinin üzerinde 
yap lan çal malar n fazla çal ma say l p say lmayaca  tart malara neden 
olmu tu. Ayn  yöndeki tart malar n Türk Borçlar Kanunu kapsam na giren 
i çiler bak m ndan yap lmas  da muhtemeldir. Bu nedenle bu sorunun ba tan 
Kanunda aç kça düzenlenmesi çok daha isabetli olurdu. 

Ayr ca 6098 say l  Kanunda i verenin, i çinin de r zas yla fazla çal -
ma ücreti yerine, uygun bir zamanda fazla çal mayla orant l  olarak izin 
verebilece i öngörülmü tür (m.402/II). Böylece Türk Borçlar Kanununda da 
i çiye fazla çal ma kar l nda serbest zaman verilece i esas  benimsen-
mi tir. Fakat  Kanunundan farkl  olarak, serbest zaman n verilmesi i çinin 
“iste ine” de il, “taraflar n anla mas na” ba lanm t r43. Dolay s yla i veren 
istemedikçe i çiye serbest zaman vermek zorunda de ildir. Yine Türk Borç-
lar Kanununa göre,  Kanunundan farkl  olarak i çi normal fazla çal ma 
yapt nda ya da zorunlu nedenle fazla çal ma yapt nda i veren ile anla-
arak serbest zaman kullanabilir44. Önemle belirtelim ki, tüm bu hükümler 

4857 say l   Kanunu bak m ndan uygulama alan  bulamayacakt r. Zira 
4857 say l   Kanunu konuyu aç kça düzenlemi  olup konuya ili kin bir 
bo luk bulunmamaktad r. 

Türk Borçlar Kanununda serbest zaman n en geç ne zamana kadar ve-
rilece ine ili kin bir hükme ise yer verilmemi tir. Bu konuda k yasen  
Kanunundaki (m.41/V) sürenin esas al nmas  isabetli olur kanaatindeyiz45. 
                                                 
42  Bkz. yukar da, IV, 1, e. 
43  Güne  ve Mutlay, serbest zaman tan nmas n n i verene tan nm  bir hak oldu unu be-

lirtmektedirler ki, Kanunun aç k ifadesi kar s nda bu görü e kat lma olana  bulunma-
maktad r, (Güne /Mutlay, 246). 

44  Soyer, 157. 
45  Ö retide Soyer de,  Kanunundaki alt  ayl k sürenin uygun bir süre olarak kabul edil-

mesi gerekti ini belirtmektedir, 157.  
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dd) Ücreti ödeme süresi, avans ödenmesi ve i çiye hesap pusulas  
verilmesi 

Kanuna göre, aksine âdet olmad kça, i çiye ücreti her ay n sonunda 
ödenir. Ancak, hizmet sözle mesi veya toplu i  sözle mesiyle daha k sa öde-
me süreleri belirlenebilir (m. 406/I). Bu hükmün de ortaya koydu u gibi, 
i çi ancak i  görme edimini ifa ettikten sonra ücrete hak kazanabilir. 

Öte yandan, Kanunda avans ödenmesine ili kin olarak  Kanununa 
tabi i çiler aç s ndan da uygulanabilecek bir hüküm yer almaktad r. Buna 
göre, i veren, i çiye zorunlu ihtiyac n n ortaya ç kmas  hâlinde ve hakkani-
yet gere i ödeyebilecek durumda ise, hizmetiyle orant l  olarak avans ver-
mekle yükümlüdür (m.406/IV). Hüküm 818 say l  Kanundaki düzenlemenin 
dil bak m ndan daha güncel türkçe ile ifade edilmi  biçimidir. 4857 say l   
Kanununda i çiye avans verilmesinin kapsam ve ko ullar n  düzenleyen bir 
hüküm bulunmad  için Türk Borçlar Kanununda yer alan bu hüküm 4857 
say l   Kanununun kapsam na giren i çiler bak m ndan uygulama alan  
bulacakt r. 

6098 say l  Kanunda da  Kanununda oldu u gibi ücretlerin bankaya 
yat r lmas  esas  benimsenmi tir. Esas nda bu hüküm 2008 y l nda 5754 
say l  “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa l k Sigortas  Kanunu le Baz  Kanun 
Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Ka-
nun”la46 yap lan de i iklikle 818 say l  Borçlar Kanununda da öngörülmü -
tü. 

Ayr ca Türk Borçlar Kanununa göre, her ödeme döneminde, i çiye 
hesap pusulas  verilir. Ücret hesap pusulas nda hangi bilgilerin yer almas  
gerekti i ise Türk Borçlar Kanununda belirtilmemi tir. Bu konuda da  
Kanunundaki hükmün (  K. m.37) k yasen dikkate al nmas  isabetli olacak-
t r. 

ee) Ücretin alaca n n haczi, devri ve rehnedilmesi 
Yukar da da ifade edildi i gibi ücret i çi ve geçindirmekle yükümlü 

oldu u ki iler için ço u zaman tek geçinme kayna d r. Bu nedenle ücretin 
tam ve zaman nda, en az ndan geçinimini temin edecek miktar  ile i çinin 
eline geçmesi i çi ve ailesi aç s ndan ya amsal de erdedir. Nitekim bu ge-
rekçelerle i  kanunlar nda ücretin haczi, devri ve rehnedilmesine ili kin özel 
hükümlere yer verilmi tir. 

Türk Borçlar Kanununa göre; i çilerin ücretinin dörtte birinden fazla-
s , haczedilemez, ba kas na devredilemez ve rehnedilemez. Ancak, i çinin 
                                                 
46  RG, 08.05.2008, 26870. 
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bakmakla yükümlü oldu u aile bireyleri için hâkim taraf ndan takdir edile-
cek miktar, bu orana dâhil de ildir. Nafaka alacakl lar n n haklar  sakl d r. 
Gelecekteki ücret alacaklar n n devredilmesi veya rehnedilmesi geçersizdir 
(m. 410). 

Hüküm  Kanunundaki düzenlemeye benzemektedir, fakat ondan bi-
raz farkl d r. Öncelikle  Kanunundan farkl  olarak art k ücretin dörtte bi-
rinden fazlas n n rehnedilemeyece i de maddeye eklenmi tir. Belirtelim ki, 
bu konuda bir s n rlama getirilmesi gereklili i daha önce ö retide de ifade 
edilmekteydi47. Bu hüküm 4857 say l   Kanunu kapsam ndaki i çiler ba-
k m ndan da uygulanmas  gereken bir hükümdür. Dolay s yla  Kanununun 
kapsam ndaki bir i çi ücretinin dörtte birinden fazlas n  rehnedemeyecektir. 

Nihayet Türk Borçlar Kanunundaki bu hükümler uyar nca henüz hak 
kazan lmam  ücretin devir ya da rehin konusu yap lmas  da mümkün ola-
mayacakt r. 

ff) Takas hakk  ve ücret 
Türk Borçlar Kanununda i verenin i çiden olan alaca na kar  takas 

hakk na da s n rlamalar getirilmi tir. Öncelikle; i veren, i çiden olan alaca  
ile ücret borcunu i çinin r zas  olmad kça takas edemez. Ancak, i çinin kas-
ten sebebiyet verdi i yarg  karar yla sabit bir zarardan do an alacaklar, i çi-
nin r zas na gerek kalmaks z n ücretin haczedilebilir k sm  kadar takas edi-
lebilir (m. 407/II). Bu s n rlama 818 say l  Kanunda bulunmamaktad r. ve-
renin i çinin r zas  olmaks z n takas hakk n  kullanmas  için i çinin kasten 
zarar verdi inin yarg  karar yla sabit olmas  da artt r48. 

Belirtilmelidir ki, hüküm bu biçimiyle biraz çeli kili görünmektedir. 
Gerçekten, e er i çi i verene kasten zarar vermi se ücretin ancak haczedile-
bilir k sm  takas edilebilecek; buna kar l k, -gerçi r zas  ile gerçekle ecek 
ama-, kasten verilmeyen zararlarda herhangi bir s n rlama olmaks z n bir 
takas hakk  kullan labilecektir49. Bizce burada da ayn  s n rlaman n var ol-
du unun kabul edilmesi isabetli olacakt r. Öte yandan Kanuna göre, ücretin 
i veren lehine kullan laca na ili kin anla malar geçersizdir. Bu durumda i  
sözle melerine örn. ücretin bir k sm  ile i verenin üretti i ürünlerin sat n 
al naca na ili kin kay tlar konulamaz. 

                                                 
47  Centel, Tankut:  Hukukunda Ücret, stanbul 1988, 335. 
48  Ö retide TBK m. 407/II hükmü ile getirilmi  olan s n rlamalar n çok kat  oldu u ve 

takas olana n  ortadan kald raca  veya çok aza indirece i yönündeki görü  için bkz. 
Centel, Türk Borçlar Kanunu’nda Ücret, 12. 

49  Soyer, 158. 
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ee) Çal mayan i çiye ücret ödenmesi gereken haller 
aaa) verenin temerrüdü 
Bilindi i gibi, hizmet sözle mesi tam kar l kl  sözle melerdendir. 

Yani i çi i görme edimini yerine getirir, i veren de buna kar l k ücret öder. 
Fakat baz  durumlarda i çi çal masa dahi ücrete hak kazan r. Bu hallerden 
ilki, i verenin i çinin i görme edimini yerine getirmesini kusuru ile kabul 
etmemesi, bir ba ka deyi le i çinin çal maya haz r olmas na ra men i ve-
renin ona i  vermemesidir. Nitekim 6098 say l  Kanuna göre, “i veren, 
i görme ediminin yerine getirilmesini kusuruyla engellerse veya edimi ka-
bulde temerrüde dü erse, i çiye ücretini ödemekle yükümlü olup, i çiden bu 
edimini daha sonra yerine getirmesini isteyemez” (m.408). Madde gerekçe-
sinde i verenin i in görülmesini kusuruyla engellemesine örnek olarak, i ve-
renin o i in yap lmas ndan vazgeçmesi, i çinin yerine ba kas n  çal t rmas  
gibi durumlar verilmi tir. Dolay s yla bu gibi durumlarda i veren i çiyi ça-
l t rmasa dahi ona ücretini ödemekle yükümlü olacakt r. Ancak, i çinin bu 
engelleme sebebiyle yapmaktan kurtuldu u giderler ile ba ka bir i  yaparak 
kazand  veya kazanmaktan bilerek kaç nd  yararlar ücretinden indirilir. 

çinin, örne in i e gitmedi i için kurtuldu u yol masraflar  ücretinden dü-
ülecektir. 

bbb) Kusuru olmaks z n k sa süreli çal amama 
818 say l  Borçlar Kanunda da olan bir hükme Türk Borçlar Kanu-

nunda tekrar yer verilmi tir. Buna göre, “uzun süreli bir hizmet ili kisinde 
i çi, hastal k, askerlik veya kanundan do an çal ma ve benzeri sebeplerle 
kusuru olmaks z n, i  gördü ü süreye oranla k sa bir süre için i görme edi-
mini ifa edemezse i veren, ba ka bir yolla kar lanmad  takdirde, o süre 
için i çiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür” (m.409). 

Belirtelim ki bu maddenin temelinde i verenin i çiyi gözetme ve ko-
ruma borcu yatmaktad r50. Ayr ca her ne kadar maddede sadece hastal k 
durumundan söz edilse de kaza sonucu çal amama durumu da bu madde 
kapsam nda de erlendirilmelidir51. Bu madde uyar nca i çiye ücret ödenme-
si için hastal n i le ilgili olmas  art olmay p, i  sözle mesinin mevcut 
olmas  s ras nda gerçekle mesi yeterlidir52. 

Öte yandan madde pek çok belirsiz ifadeyi içermektedir. Gerçekten, 
                                                 
50  Caniklio lu, Nur en: Hastal k ve Sakatl n Hizmet Akdine Etkisi, stanbul 2002, 114.  
51  Caniklio lu, 114. 
52  Tunçoma , Kenan: Borçlar Hukuku, C. II, Özel Borç li kileri, stanbul 1976, 874; 

Centel,  Hukukunda Ücret, 242; Caniklio lu, 114. 
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öncelikle “uzun süreli” hizmet ili kisinden söz edebilmek için bu sözle me-
nin ne kadar uzun süreli olmas  gerekti ine ili kin maddede bir aç kl k ol-
mad  gibi, bu konuda ölçü al nabilecek hiçbir düzenleme de bulunmamak-
tad r53. Ancak, örne in bir y l veya daha uzun süreli i  sözle melerinde i çi-
lerin hastal klar  halinde ilk iki gün için kar lanmayan geçici i göremezlik 
ödeneklerinin bu hüküm uyar nca i çi taraf ndan talep edilebilece ini kabul 
etmek gerekir. 

b) çiyi koruma ve gözetme borcu 
aa) Genel olarak 
Bilindi i gibi, i verenin hizmet sözle mesinden do an önemli borçla-

r ndan bir di eri de i çiyi koruma borcudur54. Hizmet sözle mesinin ki isel 
ili ki kuran niteli i nedeniyle i çi i verene sadakatle hizmet etmek, i veren 
de i çiyi korumak, onun sa l kl  ve güvenli bir ortamda çal mas n  temin 
etmek zorundad r. 

Ku kusuz “sa l kl  ve güvenli ortam”, i çinin sadece vücut bütünlü-
üne zarar verici tehlikelerden ar nm  bir ortam  de il, onun onuruna, ki i-

lik haklar na zarar verebilecek tehlikelerden de ar nm  bir ortam  ifade 
eder. Bir ba ka deyi le, i çiyi koruma ve gözetme borcu i çinin sadece vü-
cut bütünlü ünün de il, onurunun, ki ilik haklar n n korunmas n  da gerekli 
k lar. 

Hukukumuzda i verenin i çiyi koruma borcu i  sa l  ve güvenli i 
önlemleri almaya ili kin kamu hukuksal boyutu ile  Kanunumuzun 77. 
maddesinde düzenlenmi , fakat i  sözle mesinden do an bir borç olarak 
aç kça bir düzenleme yap lmam t r. Türk Borçlar Kanununun 417. maddesi 
bu konuyu düzenlemektedir. 

Maddede i çinin hem ki ili inin hem de ya am ve vücut bütünlü ü-
nün korunmas na yönelik olarak düzenleme yap lm t r. Buna kar l k mad-
de “ çinin ki ili inin korunmas ” ba l n  ta maktad r. Bu yönüyle mad-
denin ba l n n eksik ve yan lt c  oldu u kanaatindeyiz55. Bize göre madde 
ba l n n içeri ine daha uygun düzenlenmesi ve i verenin i çiyi koruma 
borcu denilmesi daha isabetli olurdu. Ba l ndaki bu eksikli e ra men 
madde hukukumuz aç s ndan çok önemli yenilikler içermekte, ö retide esa-
sen zaten geni  anlamda gözetme borcunun kapsam nda var oldu u belirti-
                                                 
53  Centel, Türk Borçlar Kanunu’nda Ücret, 7; 818 say l  Kanuna ili kin olarak bu konuda 

ayr nt l  aç klamalar için bkz. Caniklio lu, 115 vd. 
54  Bu konuda bilgi için bkz. Çelik, 168 vd; Ulucan (Eyrenci/Ta kent/Ulucan), 144; 

Aktay/Ar c /Kaplan-Senyen, 111 vd; akar, 93 vd. 
55  Güne /Mutlay, 257. 
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len birçok borcu yasal temele kavu turmaktad r. Önemle ekleyelim ki, bu 
maddedeki düzenleme de sadece Türk Borçlar Kanunu kapsam ndaki i çile-
ri de il tüm i çi ve i veren ili kilerini ilgilendirmektedir. 

bb) çinin ki ili ini koruma borcu 
Bilindi i gibi i çilerin i yerinde psikolojik tacize kar  korunmas  tüm 

Avrupa ülkelerinde oldu u gibi son y llarda ülkemizde de s k s k gündeme 
gelmekte, bu konuda düzenleme yap lmas n n gerekti i ifade edilmektey-
di56. Ku kusuz bu geli mede bu kavramlar n uluslararas  belgelerde yerini 
almas  ve söz konusu belgelerle devletlere psikolojik tacizin önlenmesi ko-
nusunda baz  yükümlülükler yüklenmesinin de büyük etkisi olmu tur57. Bu 
ba lamda Gözden Geçirilmi  Avrupa Sosyal art n n üzerinde özel olarak 
durulmal d r. art n, Türkiye’nin çekince koymadan imzalam  oldu u 26. 
maddesi bu konuyu düzenlemektedir. Onurlu çal ma hakk  ba l n  ta yan 
maddeye göre, akit devletler, çal anlar n i yerinde ya da i le ba lant l  cin-
sel taciz ve psikolojik taciz konusunda bilinçlenmesi, bilgilenmesi için ge-
rekeni yapmak; bu tür tacizin engellenmesinin desteklenmesi ve çal anlar n 
bu tür davran lardan korunmalar  için gerekli tüm uygun önlemleri almak 
zorundad rlar58. Dolay s yla Türkiye bu konuda somut ad mlar atmak zo-
runda idi. 

te 6098 say l  Türk Borçlar Kanunu bu konuda do rudan bir düzen-
leme yapm , psikolojik taciz konusunda i verenlere önemli yükümlülükler 
yüklemi tir. Gerçekten, Kanuna göre, i veren, hizmet ili kisinde i çinin ki i-
li ini korumak ve sayg  göstermek ve i yerinde dürüstlük ilkelerine uygun 
bir düzeni sa lamak, özellikle i çilerin psikolojik ve cinsel tacize u rama-
malar  ve bu tür tacizlere u ram  olanlar n daha fazla zarar görmemeleri 
için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür (m. 417). Hemen belirtelim ki, 
                                                 
56  yerinde psikolojik taciz konusunda geni  bilgi için bkz. Güzel, Ali/Ertan, Emre: ye-

rinde Psikolojik Tacize (Mobbinge) Hukuksal Bak : Avrupa Hukuku ve Kar la t rmal  
Hukuk, Legal SGHD, 2007/14, 510 vd; T naz, P nar/Bayram, Fuat/Ergin Hediye: Ça-
l ma Psikolojisi ve Hukuki Boyutlar yla yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), stanbul 
2008, 3 vd; Bayram, Fuat: Türk  Hukuku Aç s ndan yerinde Psikolojik Taciz, Legal 
SGHD, 2007/14, 551 vd; Sava , F. Burcu, stanbul 2007, 3 vd; Demircio lu, H. Rey-

han: Ki ilik Hakk  hlalinin ve Borca Ayk r l n Bir Türü Olarak Psikolojik Taciz 
(Mobbing), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XI, S.1-2, Y l 2007; Cinsel 
taciz Aç s ndan geni  bilgi için bkz. Özdemir, M. Erdem: yerinde Cinsel Taciz Suçu, 
Çal ma ve Toplum Dergisi, 2006/4, 83 vd; Bilgili, Abbas:  Hukuku Aç s ndan  Ye-
rinde Cinsel Taciz, Adana 2010, 1 vd.  

57  Uluslararas  hukukta i yerinde psikolojik tacize ili kin düzenlemeler için bkz. Gü-
zel/Ertan, 513 vd; T naz/Bayram/Ergin, 155 vd.; Sava , 49 vd. 

58  Bu konuda geni  aç klamalar için bkz. Güzel/Ertan, 513; Sava , 60-62. 
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bu madde ile hukukumuzda psikolojik taciz tan nm , fakat tan mlanmam -
t r. Oysa kavram n tan mlanmas  büyük önem ta maktad r. 

Genel olarak psikolojik taciz, i yerinde veya i le ba lant l  bir biçim-
de, bir ki iye yönelik olarak onun onurunu zedeleyici, dü manca, a a lay -
c , küçük dü ürücü veya rencide edici bir ortam yaratan, tekrarlanan hukuka 
ayk r  fiil olarak tan mlanabilir59. Görüldü ü gibi, bir davran n psikolojik 
taciz olarak nitelenebilmesi için o davran n en az ndan belirli bir süreden 
beri devam etmesi, tekrarlanmas , bir ba ka deyi le sistematik olmas  gere-
kir. Ancak unu da belirtelim ki, psikolojik tacizden söz edebilmek için söz 
konusu davran lar n i çinin i yerinden uzakla t r lmas  amac na yönelmi  
olmas  art de ildir. 

veren, i çilerin psikolojik ve cinsel tacize u ramamalar  ve bu tür ta-
cizlere u ram  olanlar n daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemle-
ri almakla yükümlüdür60. verenin bu konuda i çilerini ve yöneticilerini 
bilgilendirmesi, ne gibi davran lar n psikolojik taciz olu turdu unu ya da 
olu turmad n  anlatmas ; i yerinde psikolojik taciz olaylar n n olup olma-
d  konusunda gerekti inde memnuniyet anketleri ile ara t rma yapmas , 
psikolojik tacizin oldu u ya da olma tehlikesinin mevcut oldu unu gördü-

ünde de hemen önlem almas  yararl  olacakt r. Bu ba lamda gerek sorula-
cak sorular n gerekse verilen cevaplar n yorumlanmas  konusunda uzman 
ki ilerden destek al nmas  da isabetli olacakt r. 

Ku kusuz bu konuda en büyük sorun taciz olaylar n n ispat nda ya a-
nacakt r. Bu nedenle  Kanununun 5. maddesindeki hükme benzer bir 
hükmün Türk Borçlar Kanununa da konulmas  daha isabetli olurdu. Fakat 
4857 say l   Kanununun kapsam na giren i çiler bak m ndan  Kanununun 
5. maddesi zaten uygulama alan  bulacakt r. Buna kar l k Türk Borçlar Ka-
nunu, Bas n  Kanunu ve Deniz  Kanunu kapsam na giren i çiler bak -
m ndan uygulamada ispat sorunlar  ya anmas  söz konusu olabilecektir. Bu 
eksikli in de uygulamada yarg  kararlar  ile giderilmesinin mümkün oldu u 
kanaatindeyiz. 
                                                 
59  Psikolojik tacize ili kin olarak baz  ülkelerdeki düzenlemelerde yer alan tan mlar için 

bkz. Güzel/Ertan, 515 vd.; Sava , 63 vd. 
60  Al nabilecek önlemler konusunda öneri ve görü ler için bkz. Güzel/Ertan, 524 vd. Bu 

ba lamda Belçika Hukukundaki yakla m ilgi çekicidir. Buna göre i veren i yerinde 
psikolojik tacize yönelik olarak risk analizi yapmal d r. Böylece i veren i yerinde psiko-
lojik taciz olaylar n n ortaya ç kmas na zemin haz rlayacak bir ortam ve ko ullar olup 
olmad n  ara t rmal d r. E er i yerinde i çiler aras nda ki isel çeki me ve huzursuz-
luklar varsa böyle bir ortamda i yerinde psikolojik taciz olaylar n n ya anmas  da olas -
d r, Güzel/Ertan, 524.  
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cc)  sa l  ve güvenli ini sa lama borcu 
Öte yandan, 6098 say l  Kanunda i çilerin sa l k ve güvenliklerinin 

sa lanmas  konusunda 818 say l  Kanundan oldukça farkl  düzenleme ya-
p lm , i  Kanununun 77. maddesindeki düzenleme esas al nm t r. Kanuna 
göre, i veren, i yerinde i  sa l  ve güvenli inin sa lanmas  için gerekli her 
türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksans z bulundurmak; i çiler de i  
sa l  ve güvenli i konusunda al nan her türlü önleme uymakla yükümlü-
dür (m.417/II). Görüldü ü gibi madde adeta  Kanununun 77. maddesinin 
ilk f kras n  ilk cümlesinin tekrar  niteli indedir. 

6098 say l  Kanuna göre, i verenin yukar daki hükümler dâhil, kanuna 
ve sözle meye ayk r  davran  nedeniyle i çinin ölümü, vücut bütünlü ünün 
zedelenmesi veya ki ilik haklar n n ihlaline ba l  zararlar n tazmini, sözle -
meye ayk r l ktan do an sorumluluk hükümlerine tabidir (m.417/III). 

Sözle meye ayk r l ktan do an sorumluluk hükmüne göre ise, borç hiç 
veya gere i gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yükleneme-
yece ini ispat etmedikçe, alacakl n n bundan do an zarar n  gidermekle 
yükümlüdür (m.111). Dolay s yla, i çi, i in ifas  s ras nda ya da i le ilgili 
olarak bir zarara u rad nda, i veren zarar n meydana gelmesinde herhangi 
bir kusurunun olmad n  ispat etmesi halinde bu zarardan sorumlu olmaya-
cakt r. Bir ba ka deyi le, i verenin kusurlu oldu unu i çi de il, kusurlu ol-
mad n  i veren ispatlayacakt r. 

verenin sorumlulu u sadece i çisine kar  de ildir. Bilindi i gibi, i -
verenin bir çal an , kendisine verilen i in yap lmas  s ras nda ba kalar na 
bir zarar verirse i veren bu zarar  gidermekle yükümlüdür. Adam çal t ran 
(i veren), çal an n  seçerken, i iyle ilgili talimat verirken, gözetim ve dene-
timde bulunurken, zarar n do mas n  engellemek için gerekli özeni göster-
di ini ispat ederse, sorumlu olmaz. Bir i letmede adam çal t ran, i letmenin 
çal ma düzeninin zarar n do mas n  önlemeye elveri li oldu unu ispat et-
medikçe, o i letmenin faaliyetleri dolay s yla sebep olunan zarar  gidermek-
le yükümlüdür. Adam çal t ran, ödedi i tazminat için, zarar veren çal ana, 
ancak onun bizzat sorumlu oldu u ölçüde rücu hakk na sahiptir (m. 66). 

Kanunda tehlike sorumlulu u da do rudan düzenlenmi tir. Dolay s y-
la i veren bu hükme istinaden de sorumlu tutulabilecektir. Kanuna göre, 
önemli ölçüde tehlike arzeden bir i letmenin faaliyetinden zarar do du u 
takdirde, bu zarardan i letme sahibi ve varsa i leten müteselsilen sorumlu-
dur. Bir i letmenin, mahiyeti veya faaliyette kullan lan malzeme, araçlar ya 
da güçler göz önünde tutuldu unda, bu i lerde uzman bir ki iden beklenen 
tüm özenin gösterilmesi durumunda bile s kça veya a r zararlar do urmaya 
elveri li oldu u sonucuna var l rsa, bunun önemli ölçüde tehlike arzeden bir 
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i letme oldu u kabul edilir. Özellikle, herhangi bir kanunda benzeri tehlike-
ler arzeden i letmeler için özel bir tehlike sorumlulu u öngörülmü se, bu 
i letme de önemli ölçüde tehlike arzeden i letme say l r (m.71). 

dd) Ki isel verilerin kullan m  
6098 say l  Türk Borçlar Kanununda i çinin ki isel verilerinin kulla-

n m  konusunda da bir hükme yer verilmi tir. Buna göre, i veren, i çiye ait 
ki isel verileri, ancak i çinin i e yatk nl yla ilgili veya hizmet sözle mesi-
nin ifas  için zorunlu oldu u ölçüde kullanabilir. Ancak özel kanun hüküm-
leri sakl d r (m. 419)61. 

c)  araç ve gereçleri ile malzeme sa lama borcu 
6098 say l  Kanunda i çiye araç ve gereç sa lama borcu da i verenin 

borçlar  aras nda say lm t r. Kanuna göre, aksine anla ma veya yerel âdet 
yoksa, i veren i çiye bu i  için gerekli araçlar  ve malzemeyi sa lamakla 
yükümlüdür. çi i verenle anla arak kendi araç veya malzemesini i in gö-
rülmesine özgülerse, aksi anla mada kararla t r lmad kça veya yerel âdet 
bulunmad kça i veren, bunun için i çiye uygun bir kar l k ödemekle yü-
kümlüdür. 

Belirtelim ki, benzer bir hüküm 818 say l  Kanunda da yer almaktad r. 
Ancak 6098 say l  Kanunda, kullan lan araç i çiye ait olsa dahi i verene, 
aksine bir anla ma yapmak ko uluyla, i çiye bir kar l k ödemekten kurtul-
ma imkan  sa lanm t r. 6098 say l  Kanunda 818 say l  Kanunda olmayan 
bir hükme yer verilmi tir. Buna göre, i veren, i in görülmesinin gerektirdi i 
her türlü harcama ile i çiyi i yeri d nda çal t rd  takdirde, geçimi için 
zorunlu olan harcamalar  da ödemekle yükümlüdür. çinin geçimi için zo-
runlu harcamalar n neler oldu u ise Kanunda aç klanmam t r. Bunlar her-
halde i çinin bar nmas , yemesi ve ula m için gerekli harcamalard r. 

Yaz l  olarak yap lm  bir hizmet veya toplu i  sözle mesinde, bizzat 
i çi taraf ndan kar lanmas  kararla t r lan harcamalar n, i çiye götürü bi-
çimde günlük, haftal k veya ayl k olarak ödenmesi öngörülebilir. Ancak bu 
ödeme, zorunlu harcamalar  kar layacak miktardan az olamaz. Zorunlu 
harcamalar n k smen veya tamamen i çi taraf ndan bizzat kar lanmas na 
ili kin anla malar geçersizdir. 
                                                 
61  Ki isel verilen korunmas  hakk nda geni  bilgi için bkz. Sevimli, Ahmet: çinin Özel 

Ya am na Müdahalenin S n rlar , stanbul 2006, 113 vd; Okur, Zeki:  Hukuku’nda 
Elektronik Gözetleme, stanbul 2011, 73 vd.; Aksoy, Hüseyin Can: Medeni Hukuk ve 
Özellikle Ki ilik Hakk  Yönünden Ki isel Verilerin Korunmas , Ankara 2010; Tekergül, 
Mehmet: yerinde Elektronik Gözetim Uygulamalar , S C L  Hukuku Dergisi, 2011 
Eylül.  
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çi, i in görülmesi için i verenle anla arak i verenin veya kendisinin 
sa lad  bir ta ma arac  kullan yorsa, ta t n i letilmesi ve bak m  için ge-
rekli ola an giderler, hizmet için kullan ld  ölçüde i verence kar lan r. 

çi i verenle anla arak, i in görülmesinde kendi motorlu arac n  kullan yor-
sa, i veren ayr ca bu araçla ilgili vergiyi, zorunlu mali sorumluluk sigortas  
primini ve arac n y pranmas  kar l nda uygun bir tazminat  hizmet için 
kullan ld  ölçüde i çiye ödemekle yükümlüdür. çi i verenle anla arak, 
hizmetin görülmesinde kendisine ait di er ta ma araçlar n  ve hayvanlar n  
kullan yorsa i veren, bunlar n kullanma ve bak m  için gerekli olan ola an 
giderleri hizmet için kullan ld  ölçüde kar lamakla yükümlüdür. 

d) Hizmet belgesi verme borcu 
6098 say l  Kanuna göre, i veren, i çinin iste i üzerine her zaman, i in 

türünü ve süresini içeren bir hizmet belgesi vermekle yükümlüdür. çinin 
aç kça istemde bulunmas  hâlinde, hizmet belgesinde onun i görmedeki 
becerisi ile tutum ve davran lar  da belirtilir (m.426/I, II). 

Ö retide de belirtildi i gibi, i çi talepte bulundu unda i veren bu bel-
geyi i çiye vermek zorundad r62. verenin bu konuda herhangi bir takdir 
hakk  bulunmamaktad r. Nitekim Kanuna göre, hizmet belgesinin zaman n-
da verilmemesinden veya belgede do ru olmayan bilgiler bulunmas ndan 
zarar gören i çi veya i çiyi i e alan yeni i veren, eski i verenden tazminat 
isteyebilir (m.426/III). 

Belirtelim ki bu yükümlülük 4857 say l   Kanununda özel olarak dü-
zenlenmi  bulunmaktad r.  Kanundaki hükme göre, “ veren i ten ayr lan 
i çiye, i veren taraf ndan i inin çe idinin ne oldu unu ve süresini gösteren 
bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede do ru 
olmayan bilgiler bulunmas ndan zarar gören i çi veyahut i çiyi i ine alan 
yeni i veren eski i verenden tazminat isteyebilir” (m.28).  Kanununda, 
Türk Borçlar Kanunundan farkl  olarak bu belgenin verilmesi i çinin talebi-
ne ba lanmam t r. Dolay s yla i veren i ten ayr lan her i çiye bu belgeyi 
vermek zorundad r. veren bu belgeyi vermezse ya da belgede gerçe e ay-
k r  bilgiler yazarsa, bundan zarar gören i çi veya i çiyi i e alan yeni i veren 
i verenden tazminat talep edebilecektir63. Ayr ca i veren hakk nda  Kanu-
nu m.99/I, (c) bendi uyar nca idari para cezas  da uygulanabilecektir. 
                                                 
62  Güne /Mutlay, 238. 
63  Çelik, 300; akar, 207. 



 

- 107 - 

e) çilere dinlenme süresi verme borcu 
aa) Hafta tatili verilmesi 
Türk Borçlar Kanunu i çilerin tatil ve dinlenme haklar n  da ayr ca 

düzenlemi tir. Kanuna göre, “i veren, i çiye her hafta, kural olarak pazar 
günü veya durum ve ko ullar buna imkân vermezse, bir tam çal ma günü 
tatil vermekle yükümlüdür” (m.421/I). 

Kanunda bu tatilin verilmesinden söz edilmi , fakat i çinin bu tatile 
hangi ko ullarla hak kazanaca na ili kin hiçbir düzenleme yap lmam t r. 
Bu hususun büyük bir eksiklik oldu u aç kt r. Bu konuda da k yasen  Ka-
nununun ilgili hükümlerinin uygulanmas  isabetli olacakt r. 

Borçlar Kanununa göre de hafta tatilinin kural olarak Pazar günü ve-
rilmesi gerekir. Fakat e er i in niteli i ya da yürütülü  biçimi buna olanak 
tan m yorsa, örne in i in kesintisiz bir ekilde haftan n her günü yerine geti-
rilmesi gerekiyorsa, böyle bir durumda i çiye haftan n ba ka günü de hafta 
tatili verilmesi mümkündür. Maddedeki “durum ve ko ullar buna imkân 
vermezse” ibaresinin bu hususu ifade etti i kanaatindeyiz. 

bb) Y ll k izin verme yükümlülü ü 
veren en az bir y l çal m  olan i çilere y lda en az iki hafta izin ver-

mek zorundad r. Fakat i çi onsekiz ya ndan küçükse ya da elli ya ndan 
büyükse bu durumda verilecek y ll k ücretli izin süresi üç haftadan az ola-
maz (m. 422). Böylece daha önceki Borçlar Kanununda yer almayan bir 
hakka Türk Borçlar Kanununda yer verilmi tir. Türk Borçlar Kanunundaki 
düzenlemeye göre i çinin hak kazanaca  y ll k izin süresi k demine göre 
de i memektedir. Gerçekten, i çinin k demi ne kadar olursa olsun i verenin 
kural olarak iki haftal k izin süresi verme yükümlülü ü vard r. Ancak i çi-
nin ya  onsekiz ya ndan küçük ya da elli ya ndan büyükse bu durumda 
verilecek y ll k izin üç haftadan az olamayacakt r. Elli ya ndaki i çilere 
verilmesi gereken izin süresi ise bizce iki haftad r.  Kanununda aç kça 
“elli ve daha yukar  ya taki i çilere verilecek y ll k ücretli izin” süresinden 
söz edilmesine kar n, Türk Borçlar Kanununda elli ya ndan büyük i çiler-
den söz edilmesi bu sonuca ula may  gerekli k lmaktad r. Belirtelim ki bu 
süreler asgari süreler olup, taraflar n anla mas  ile azalt lamaz fakat art r la-
bilir64. 

Öte yandan, Kanunda y ll k izin süresinden indirim öngören bir dü-
zenlemeye de yer verilmi tir. Buna göre, i çi, bir hizmet y l  içinde kendi 
                                                 
64  Akyi it, Ercan: Yeni Borçlar Kanunu’nda Y ll k Ücretli zin, S C L  Hukuku Dergisi, 

Mart 2011, 30. 
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kusuruyla toplam bir aydan daha uzun bir süreyle hizmeti yerine getirmedi i 
takdirde i veren, çal lmayan her tam ay için, y ll k ücretli izin süresinden 
bir gün indirim yapabilir (m.423/I)65. Buna kar l k; i çinin i görme edimini 
yerine getirememe nedeni, kendi kusuru olmaks z n hastal k, kaza, yasal bir 
yükümlülü ün veya kamu görevinin yerine getirilmesi gibi ki ili ine ba l  
bir sebepse ve i çi bir hizmet y l  içinde en çok üç ay süreyle i görme edi-
mini yerine getirememi se, i veren böyle bir durumda i çinin y ll k ücretli 
izin süresinden indirim yapamaz (m.423/II). Bunun gibi, i veren, gebelik ve 
do um yapma sebebiyle i görme edimini en çok üç ay süreyle yerine geti-
remeyen kad n i çinin y ll k ücretli izin süresinden indirim yapamaz 
(m.423/III). 

Belirtelim ki, Türk Borçlar Kanununun kapsam na girenler için öngö-
rülen bu hükmü bizce  Kanununun kapsam na giren i çiler bak m ndan 
uygulama olana  yoktur. Zira y ll k iznin süresi, hesaplanmas , kullan lmas  
4857 say l   Kanununda özel olarak düzenlenmi tir. Gerçekten i çinin y l-
l k izne hak kazanmak için doldurmas  gereken bir y l n hesaplanmas   
Kanununun 55. maddesinde özel olarak hüküm alt na al nm t r. Bu madde-
de belirtilen ko ul ve s n rlamalar çerçevesinde i çinin çal amad  süreler 
bir indirim sebebi olarak öngörülmemi , sadece izne hak kazanma bak m n-
dan geciktirici bir etkiye sahip k l nm t r. Dolay s yla  Kanununda bu 
konuda bir bo luk bulunmamaktad r ve Türk Borçlar Kanununda bu hük-
mün de bo luk doldurucu i levinden söz etmek mümkün de ildir. 

Kanuna göre hizmet veya toplu i  sözle meleriyle, i çinin aleyhine 
hüküm do uracak ekilde, ikinci ve üçüncü f kra hükümlerine ayk r  düzen-
leme yap lamaz (m.423/IV). Kanunda aç kça söz konusu f kralar n i çi 
aleyhine de i tirilemeyece i belirtildi i için Kanundaki hükümler i çiler 
lehine de i tirilebilecektir. Ancak aleyhe de i tirilme yasa n n neden sade-
ce ikinci ve üçüncü f kra ile s n rl  tutuldu unu anlama olana  da bulun-
mamaktad r. Bize göre ayn  yasak ilk f kra için de söz konusu olmal d r ve 
i veren Kanunda öngörülen miktardan daha fazla bir indirim uygulayama-
mal d r. 

Y ll k ücretli izinler, kural olarak aral ks z biçimde verilir; ancak taraf-
lar n anla mas yla ikiye bölünerek de kullan labilir. veren, y ll k ücretli 
izin tarihlerini, i yerinin veya ev düzeninin menfaatleriyle ba da t  ölçü-
de, i çinin isteklerini göz önünde tutarak belirler. 

                                                 
65  Bu konuda ayr nt l  aç klamalar için bkz. Akyi it, 31 vd. 
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f) Hizmet bulu u gerçekle tirenlere uygun bir kar l k verme 
yükümü 

Türk Borçlar Kanunu i görme edimini yerine getirirken bir hizmet bu-
lu u yapan i çiler bak m ndan da bir düzenleme getirmi tir. Buna göre, 
“Hizmet bulu lar  üzerinde i çinin ve i verenin haklar , bunlar n kazan lma-
s  ile di er s naî ve fikrî mülkiyet haklar  konusunda özel kanun hükümleri 
uygulan r” (m. 427). 

Belirtelim ki, Kanunda sözü geçen özel kanun 1995 tarihli ve 551 sa-
y l  “Patent Haklar n n Korunmas  Hakk nda Kanun Hükmünde Kararna-
me”dir. Gerçekten bu KHK’nin 16 ve devam  maddelerinde i çi bulu lar na 
ili kin hükümler bulunmaktad r. 

Kararnamenin 16. maddesine göre, “Bu Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre i çi, bir özel hukuk sözle mesi veya benzeri bir hukuk 
ili kisi gere i, ba kas n n hizmetinde olan ve bu hizmet ili kisini i verenin 
gösterdi i belli bir i le ilgili olarak ki isel bir ba ml l k içinde ona kar  
yerine getirmekle yükümlü olan ki idir. Ücretsiz olarak ve belirli bir süreye 
ba l  olmaks z n hizmet gören stajyerler ve pratik yapan ö renciler de, bu 
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre i çi say l r” (f. III). Hizmet 
bulu u da söz konusu Kararnamede tan mlanm t r. Buna göre, hizmet bulu-
u, i çinin bir i letme veya kamu idaresinde yükümlü oldu u faaliyeti gere i 

gerçekle tirdi i veya i letmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde dene-
yim ve çal malar na dayanan, i çinin i  ili kisi s ras nda yapt  bulu lard r 
(m.17/II). Dolay s yla i çi bir hizmet bulu u yapt nda söz konusu Kanun 
Hükmünde Kararnamedeki hükümler çerçevesinde baz  taleplerde bulunabi-
lecektir66. 

                                                 
66  Bu konuda ayr nt l  aç klamalar için bkz. Canbolat, Talat: çi Bulu lar , stanbul 2007, 

96 vd. 
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TARTI MA 
 
 
OTURUM BA KANI- Tart ma bölümüne geçmek üzereyiz. Bu ko-

nuda her iki tebli  sahibine de sorular n z ya da katk lar n z olacakt r. 
Toplant  düzeni bak m ndan sizlerden istirham m, öncelikle, söz alan 

arkada m z n ad n  soyad n , kurumunu ve sorusunu sorduktan sonra da 
hangi tebli  sahibine bunu yöneltmek istedi ini veya kimin taraf ndan ce-
vapland r lmas n  istedi ini de aç kça belirtmesi. Böylelikle sorular  alm  
ve daha düzgün bir biçimde yan tlam  olaca z. 

Buyurun. 
PROF. DR. GÜLSEV L ALPAGUT ( stanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Ö retim Üyesi)- Her iki konu mac ya da te ekkür ederek ba la-
mak istiyorum. 

Akl ma tak lan bir-iki eyi sormak istiyorum ve bu arada da, esas nda 
i  hukukçular  olmadan hizmet akdine ili kin bölümün haz rlanmas  nede-
niyle birtak m s k nt lar n yo un olarak ya anaca n  imdiden ifade etmek 
istiyorum. 

405’inci madde “ kramiye” ba l  alt nda, “i veren, bayram, y lba  
ve do um günü gibi belirli günler dolay s yla i çilerine özel ikramiye vere-
bilir”, alt f krada, “hizmet sözle mesi, ikramiyenin verildi i dönemden önce 
sona ermi se, ikramiyenin çal t  süreye yans yan bölümü ödenir” diyor. 
Burada, büyük ihtimalle Yarg tay 9’uncu Hukuk Dairesinin bir müdahale-
siyle “k stelyevm” ödemenin kanuna getirildi ini görüyoruz; bu ilk bak ta 
isabetli gibi görünebilir.  sözle mesi veya di er hukuki kaynaklarda, ikra-
miye verilirken iki ekilde bir süre tayin edilebilir, çe itli vesileler konulabi-
lir: Bundan bir tanesi, bir vade olabilir, farz edin ki, “y lba nda veya her y l 
sonunda bir maa  tutar nda ikramiye ödenecektir” eklinde. Bu takdirde bir 
vade belirlemesi söz konusudur. Bir di eri de, “i çinin y lba nda çal m  
olmas  art yla ona y lba  ikramiyesi ödenecektir” eklinde olabilir veya 
burada verdi imiz örnekte oldu u gibi, “i çinin do um gününde ona bir 
çeyrek alt n verilecektir” eklinde belirlenebilir. Bu ikisi aras ndaki ayr m 
ortaya konmaks z n yap lan düzenlemeden unu anl yorum: çinin aral k 
ay nda do um günü var, i veren de ona hediye vermeyi veya herhangi bir 
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parasal ödemede bulunmay  taahhüt etmi  durumda. çi ocak ay nda i  ye-
rinden ç karken, “benim aral k ay nda gelecek do um günüm için veya y l-
ba nda y lba  ikramiyesi olarak verilecek ey için oranl  olarak ödeme ta-
lep edebiliyorum” diyebilecek midir, bu mant kl  m d r? Bence bunun do ru 
olmad n  ve dolay s yla burada esas nda ani müdahalelerin sak ncal  so-
nuçlar  beraberinde getirebilece ini görüyoruz. Aral k’taki bayram için ocak 
ay nda ben niye k stelyevm ücret ödeyeyim; böyle bir durum söz konusu 
de il. Ama, vade olarak belirlendi i zaman, ifa etti im dönemle oranl  ola-
rak bir ödemede bulunmam isabetlidir; o ayr  bir ey. 

Bunun d nda, de erli meslekta m Caniklio lu, fazla çal ma kavra-
m n n, daha do rusu sürenin Borçlar Kanununda yer almad n , serbest 
zaman n nas l kullan laca na ili kin herhangi bir eyin olmad n  söyledi. 
Bence bu çok büyük bir kanun aksakl . Burada,  Kanununa nas l gideriz 
bunu sormak istiyorum. “  Kanununa gitmeliyiz” dedi ama, teknik hukuk 
bak m ndan, do rudan Borçlar Kanununa tabi bir i çi için Borçlar Kanu-
nundan  Kanununa veya Bas n  Kanununa gitmek, -böyle çe itli kanun-
lar m z var- kan mca mümkün de il. Zaten bu i çi  Kanununa tabiyse veya 
Bas n-Deniz  Kanununa tabiyse onlara zaten o kanunlar uygulanacak, ora-
da herhangi bir sorun yok. 

409’uncu madde bugün için gerekli mi, bu benim kafama tak ld . 
Uzun süreli bir hizmet ili kisinde, i çi, hastal k, askerlik veya kanundan 
do an çal ma ve benzeri sebeplerle, kusuru olmaks z n i  gördü ü süreye 
oranla k sa bir süre için i  görme edimini ifa edemezse, i veren, ba ka bir 
yolla kar lanmad  takdirde, o süre için i çiye hakkaniyete uygun bir ücret 
ödemekle yükümlüdür. Burada, sosyal güvenlik sisteminin geli ti i bir dö-
nemde ve tüm i çilerin art k bu emsiye alt nda bulundu u bir dönemde, 
acaba 6 y l çal m  bir i çi, 1 y ll k askere gittim veya hastaland m diye bir 
talepte bulunabilecek mi, özellikle askerlik veya di er kanundan do an ça-
l ma yükümlülüklerinde i verenden bir ücret talep edebilecek mi, kanunda 
böyle bir hükme yer verilmesi gerekir mi gerekmez mi, en az ndan tart la-
bilir diye dü ünüyorum. 

Benim söyleyeceklerim bu kadar. Te ekkür ediyorum. 
OTURUM BA KANI- Biz te ekkür ederiz. 
Buyurun. 
AL  NAF Z KONUK (T SK Yönetim Kurulu Üyesi)- Öncelikle, 

gerek Oturum Ba kan  olarak size, gerek tebli  sunan hocalar m za te ekkür 
ederiz. 



 

- 112 - 

Benim sorudan ziyade bir katk m veyahut da bir yorumum olacak;  
Kanununun yasala mas  sürecinde de bu konu gündeme gelmi ti, biraz önce 
Say n Caniklio lu da konuya de indi. “  sa l  ve güvenli i konusunda 
i verenin, i çinin sa l n  koruyabilmesi için, teknolojik yenilikleri de dik-
kate alarak her türlü tedbiri almas  gerekir” gibi bir ifade kulland lar ki, bu 
tabii çok tehlikeli bir ifade. Bunu, “i veren her teknolojik yenili i takip ede-
rek, o teknolojik yenili i al p i  yerinde uygulamas  gerekir” eklinde anlar-
sak bunun alt ndan kalk lmaz. Burada kan mca anlamam z gereken veya 
dü ünmemiz gereken husus; i verenin müdebbir bir i veren olarak davrana-
rak almas  gereken tedbirleri, önlemleri alm  olmas , onun, koruyucu dav-
ran n  yerine getirmi  oldu u eklinde anlamak gerekir. 

Bir di er husus da, zaman zaman, “  kanunlar  aras nda Bas n  Ka-
nunu, Deniz  Kanunu ve  Kanunu içinde hangisine gidilecektir, hangisi-
nin hükmü dikkate al nacakt r” diye de iniliyor. Kan mca onlar için, bu üç 
kanun içinde  Kanununu gene genel kanun, Bas n ve Deniz  kanunlar n  
da özel kanun olarak dikkate almak gerekir.  Kanununa bir yollama veya-
hut da  Kanununa at f yapmak gerekirse, do rudan do ruya, bizim  Ka-
nunu diye tan mlad m z kanuna gitmek gerekir, Bas n ve Deniz  kanun-
lar n n bunlar için uygulanmas n n dikkate al nmamas  gerekir diye dü ünü-
yorum. 

Te ekkür ederim. 
OTURUM BA KANI- Biz te ekkür ederiz. 
Buyurun smet Bey. 
SMET S PAH  (MESS Genel Sekreteri)- Efendim zihinsel bir 

karma a içindeyiz. Ben bugün bu f rsat  buldu um için, Borçlar Kanununu 
haz rlayan Komisyon Ba kan  olarak de erli Hocama u soruyu sormak 
istiyorum:  Kanunlar yla bu kadar iç içe olan bir meselede, Borçlar Kanu-
nunu haz rlayan Komisyon, buradaki düzenlemelerin üst kanun oldu unu 
mu dü ündü, yoksa, di er kanunlar var, bu kanunlar varsa, bunlar bunun 
d ndaki düzenlemeler için geçerli olsun diye mi dü ündü? Bu sorunun 
cevab  teknik anlamda son derece önemli. 

Te ekkür ediyorum. 
OTURUM BA KANI- Te ekkür ederiz. 
Bu sorulardan siz kendi üzerinize dü enleri, daha sonra da Nur en 

Han m kendi üzerine dü enleri cevaplas n. 
PROF. DR. NEVZAT KOÇ- Soru olarak yöneltilen son soruya ce-

vap olarak unu ifade edeyim: Tabii ki, Türk Borçlar Kanununun  Kanu-
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nuna göre bir üst norm eklinde dü ünülerek kaleme al nmas  söz konusu 
de il. Ancak, bilinçli olarak “hizmet sözle mesi” terimi kullan lm t r, “i  
sözle mesi” denmemi tir.  Kanunu kapsam na giren, onun uygulama ala-
n na giren sözle melere, mesela en az 50 i çinin çal t  bir yer bak m ndan 
i  sözle mesi denilsin, ama hizmet sözle mesi denildi inde, Borçlar Kanu-
nuna tabi bir hizmet ili kisi anla ls n diye bilhassa böyle kullan lm t r. 

unu da hemen ifade edeyim:  Kanunundaki hükümlerle Borçlar Kanunu-
nun hizmet sözle mesine ili kin hükümleri aras nda tam bir uyumun göze-
tilmesi söz konusu olmam t r. Gerek süre yönünden, gerek miktarlar yö-
nünden, burada az say da i çinin istihdam edildi i yerler oldu u dü üncesiy-
le orada  Kanunundan farkl  baz  düzenlemelere yer verilmi tir; onu ifade 
etmek isterim. Dolay s yla, önce  Kanunu,  Kanununun uygulama alan -
na giren noktalarda uygulanacak, ama orada hüküm yoksa, tabii ki tamam-
lay c  nitelikte olmak üzere, Say n Nur en Caniklio lu’nun da ifade etti i 
gibi, Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmas  söz konusu olabilecektir. 

PROF. DR. NUR EN CAN KL O LU- Zannediyorum ilk üç soru-
ya cevap verme biçiminde gerçekle ecek. 

Esas nda ben de, tebli i haz rlarken Say n Alpagut’un sorusuyla ilgili 
s k nt y  ya ad m; hangisi genel kanun, hangisi özel kanun? 

Borçlar Kanunu, bizim genel anlay ma göre, en az ndan benim de 
kat ld m görü e göre, genel kanun niteli inde, özel kanun ise  Kanunu. 
Genel kanundaki hükümlerdeki bo luklar  özel kanundaki hükümlerle dol-
durma ihtiyac  âdeta çok s k ortaya ç k yor. Oradaki kanundaki hükümlerle 
bo lu u doldurmak m  deriz, daha farkl  ifade mi olabilir ama, serbest za-
man n kullan m na ili kin olarak kanunda bir genel ilke var. Bu, ne kadar 
süre içerisinde kullan lacak, serbest zaman kullan ld nda ona ne kadar bir 
süre verilecek, yüzde 50 zaml  m  olacak, birebir kar l  m  olacak vesaire; 
bir dolu konu düzenlenmemi . Bir uyu mazl k ç kt nda bu uyu mazl  bir 
ekilde çözmek laz m. O zaman da önümüzde, yasa koyucunun bu konuda 

iradesini ortaya koydu u bir kanun örne i var. Bana göre, oradaki hükümle-
ri en az ndan k yasen dikkate alarak burada uygulamak gerekiyor. Genel 
kanun-özel kanun ili kisi biçiminde de il, oradaki hükmü k yasen burada da 
dikkate almakta yarar var gibi görünüyor. O bir s k nt . Çok yerde  Kanu-
nundaki hükümlere at f yapma ihtiyac  ortaya ç k yor. 

409’uncu maddeye ihtiyaç var m ; tabii esas nda tart labilir. Gerçek-
ten, Sosyal Güvenlik Kurumu ortaya ç km , geçici i  göremezlik ödenekle-
riyle i çinin ücret alamad  durumlarda, -tabii ki hastal kla s n rl - ücret 
almas  söz konusu olabiliyor. Elde böyle bir kanun var. Böyle bir kanun 
oldu unda bunu muhakkak dikkate almak gerekecek. Yaln z, askere giden 
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i çiye ücret ödenmesi gerekir mi noktas nda maddede bir dolu ayr nt  var; 
uzun süreden beri devam eden sözle me olacak, elinde olmayan sebeple 
nispeten bir ücret elde edememe durumu olacak ve i veren de asl nda o sü-
renin ücretini de tam olarak kar lama yükümlülü ünde de il gibi görünü-
yor, hakkaniyete uygun, makul bir ücret verecek. Uyu mazl k ç kt nda 
belki burada, bu ücreti almad nda i çi zor durumda kalacak m , i verenin 
ona hakkaniyete uygun olarak ücret vermesi beklenir mi, gerekir gibi bir 
dolu hususu gözetmek gerekecek. Muhtemelen uygulamas  da çok söz ko-
nusu olmayacakt r diye dü ünüyorum. Bana göre bunlar çok büyük rakam-
lara ula an mebla lar olmayacakt r. 

Bir ba ka husus, Ali Nafiz Konuk Beyin söyledi i husus. Belki biraz 
yanl  anla ld m gibi görünüyor. Ben, teknolojik geli melerin takip edilme-
si gere inden söz ederken, ki isel görü  olarak de il de, Yarg tay’ n önce-
den beri verdi i kararlarda, insan ya am n n kutsall  çerçevesinde i vere-
nin almas  gereken önlemler belirlenirken i verenin mali durumu veya bilgi-
si de il, teknolojinin gerektirdi i her türlü yenilikleri de takip ederek önlem 
almas  gerekir gibi ifadeleri var, bu Yarg tay’ n kendi ifadesi ve Yarg tay 
bunu kararlar nda s k da kullan yor, ablon kulland  bölümler de var. Tabii 
ki, Yarg tay’ n karar n  bana göre de tamamen yads mak mümkün de il, 
yani teknolojik geli meler belli ölçüde bana göre de takip edilmeli ama, ki-
isel kanaatim olarak orada da bir s n r gözetilmeli. Teknoloji dedi imiz ey 

o kadar h zl  geli iyor ki, bir makineyi al yorsunuz, daha monte ederken 
belki i çi sa l  aç s ndan çok daha güvenli yeni makinelerin yap ld n  
görebiliyorsunuz. Bu durumda, “onu götür, yenisini getirelim” diyebilmek 
zaten mümkün olmayacakt r. Herhâlde, eski makinelerle, i  sa l  ve gü-
venli i aç s ndan al nmas  gereken önlemlerin, belki hakkaniyet ifadesi de 
çok isabetli olmayacak ama… 

OTURUM BA KANI- O eskisinde, 332’de vard , imdi yok art k. 
PROF. DR. NUR EN CAN KL O LU- Evet. 

çi ya am n n kutsall n  göz önünde tutarak, mali duruma biraz da-
ha geri planda bakarak, ama belki ikisini de dengeleyerek, i verenin ekono-
mik aç dan çok zor durumda kalmamas n  da temin edecek makul bir bak  
aç s yla al nmas  gereken önlemleri de erlendirmek gerekir. Onun s n r n  
söylemek zor muhakkak ki; onu ifade etmek istiyorum. 

Te ekkür ediyorum. 
PROF. DR. NEVZAT KOÇ- Say n Ba kan müsaadenizle ben de bir 

aç klama yapmak istiyorum. 
OTURUM BA KANI- Buyurun. 
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PROF. DR. NEVZAT KOÇ- Bak n, 409’uncu maddeyle ilgili ola-
rak, “uzun süreli bir hizmet ili kisinde, i çi, hastal k, askerlik veya kanun-
dan do an çal ma ve benzeri sebeplerle, kusuru olmaks z n, i  gördü ü 
süreye oranla k sa bir süre için i  görme edimini ifade edemezse” deniyor. 
Biz, medeni hukuk bak m ndan bu tür ifadeleri kural içi bo luk olarak de-

erlendiririz. Kural içi bo lu u, somut olayda uyu mazl a bakan hâkimin 
çözmesi gerekecektir. O itibarla, bu ifadeden, diyelim, askerlik 15 aysa, 17 
aysa, bu sürenin tamam n  kapsayan bir ücret isteyebilir sonucu ç karmak 
mümkün de ildir. çinin burada, uzun süreli bir hizmet ili kisinde çal ma 
süresine, nispeten k sa say labilecek bir süre bu nedenlerle çal mas na ara 
vermesi söz konusu ise, üstelik de, bu kayb  ba ka bir yolla da kar lanma-
m sa, o takdirde hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür. 

Bu düzenlemede, -hemen onu söyleyeyim- sviçre Borçlar Kanununda 
bu konuda yer alan hükümler de dikkate al nm t r. Bu k sm n Fransas zca 
metninden çevirisi taraf mdan yap lm t r, onu da ifade edeyim. Onlar dik-
kate al nm t r ama, birebir ayn s  al nmam t r. Mesela bu haz rl k yap ld k-
tan sonra, -çok iyi hat rl yorum- Komisyona i  hukuku Profesörü Say n Sar-
per Süzek davet edilmi tir. O, Komisyonda bizim metnimizi yeni  Kanu-
nuyla kar la t rmal  olarak de erlendirmi , “uygun” buldu unu ifade etmi -
tir. Müdahale etti i, “ u öyle olsa iyi olur” dedi i, hizmet ili kisinin tan -
m yla ilgili maddede, bir ba ml l k ili kisinin kavram olarak tan mda yer 
almas n n uygun olaca  yönünde. Bunlar yap lm t r. Ayr ca, Adalet Ko-
misyonundaki görü meler s ras nda da Yarg tay 9’uncu Hukuk Dairesi Ba -
kan  da kat lm t r, mesela ücret ödenmesinin banka arac l yla olmas  ko-
nusundaki öneri (“biz bu kararlarda s k nt  çekiyoruz, bu ödemelerin banka 
arac l yla olmas  hem kay t d l  önler, hem bizi birtak m s k nt lardan 
kurtar r”) kendisinden gelmi tir. Asl nda sviçre’de de benzer bir düzenleme 
vard . Biz orada öyle demi tik:  yerinde veya banka hesab na ödenir, du-
ruma göre i  yerinde, duruma göre banka hesab na yat r larak ödenir dedik. 
Bu öneri üzerine, “i  yerinde ödeme” k sm  ç kar ld , sadece bankaya ödeme 
zorunlulu u getirildi. Fakat, Genel Kurul a amas nda bir de bakt k ki bir 
de i iklik zaten Borçlar Kanununda yap lm . 

OTURUM BA KANI-  Kanununda yap ld . 
PROF. DR. NEVZAT KOÇ-  Kanununda yap lm ; üç bakanl n 

yay nlayaca  yönetmelik çerçevesinde, “hangi i çilere ödenecek ücretlerin 
i  yerinde, hangilerinin bankada ödenmesi gerekir” tarz nda. O zaman, 
uyum sa lama aç s ndan tekrar o metne döndük, onlar  da böylece kaleme 
ald k. 
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Demek istedi im, tabii ki i  hukukçular n n birço unun incelemesinin 
belki söz konusu olmam  olabilir ama, bu metinler haz rland nda görü e 
gönderildi, 2 hafta boyunca Antalya’da Bakanl n tesislerinde kampa gire-
rek bunlar  de erlendirdi imizi hat rl yorum. O itibarla, varsa e er ileri sü-
rülmü  bir de erlendirme, bir görü , o mutlaka de erlendirilmi tir, onu ifade 
edeyim. 405’te, ikramiyeyle ilgili de indi iniz nokta için de ayn  aç klamay  
yapabilirim, “k stelyevmi nereden ald n z” tarz nda. Tabii o yönde Yarg tay 
içtihatlar  da var. “Ocak ay nda ya  günü var, aral k’ta ayr ld , ne olacak” 
tarz nda spesifik bir örnek verdiniz. Burada da ayn  eyi söyleyece im. 
Hizmet sözle mesi, ikramiyenin verildi i dönemden önce sona ermi se, ik-
ramiyenin çal t  süreye yans yan bölümü, bunu da kural içi bo luk olarak 
de erlendirece iz; bunu hâkim yorumlayacakt r. Biz unu sürekli vurgulu-
yoruz: Biz hâkimlerimize güveniyoruz, hakimler gerekli uygulamay  bu 
noktalarda yapacaklard r. Onun için, bunlarda bir mant a ayk r l k yoktur 
diye dü ünüyoruz. Belki bir mant ks zl k, bir çeli ki gibi görünebilir ama, 
bunlar bilerek bu hâle getirilmi tir; onu Komisyon Ba kan  olarak aç kla-
may  gerekli görüyorum. 

Te ekkür ediyoruz. 
Bir-iki soru daha alal m. 
Buyurun. 
DOÇ. DR. MUSTAFA AKSU ( stanbul Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesi Ö retim Üyesi)- Ben genel i lem artlar na ili kin olarak bir konuda 
soru sormak istiyorum. 

Hocam, genel i lem artlar  yaz l  olmak zorundalar m ? Özellikle i  
hukukundan hareketle akl ma öyle bir durum geldi:  hukukunda, i veren 
belli dönemlerde i çilere birtak m ödemeler yaparsa, daha önceden sözle -
mede düzenlenmemi  oldu u hâlde kendili inden böyle bir ödeme yapt  ve 
bu her y l tekrarlana tekrarlana bir i  yeri uygulamas  hâline geldi, bunu 
acaba genel i lem artlar  çerçevesinde de erlendirmek mümkün olacak m , 
bu çerçevede de erlendirirsek özellikle 24’üncü maddeyi burada uygulamak 
mümkün olabilecek mi, daha sonra i veren bunu tek tarafl  olarak ortadan 
kald rmak isterse acaba bu engele tak labilecek mi, yoksa genel i lem artla-
r n  sadece yaz l  ko ullarla m  s n rlamak gerekir? 

Te ekkür ederim. 
OTURUM BA KANI- kramiyelerle ilgili, münhas ran, onu mu 

sormak istiyorsunuz? 
DOÇ. DR. MUSTAFA AKSU- Evet, o çerçevede. 
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PROF. DR. NEVZAT KOÇ- Anlad m kadar yla, genel anlamda, 
“genel i lem ko ullar n n yaz l  olarak haz rlanm  olmas  art m d r” diye 
soruyorsunuz. Hay r, art de ildir, onu ifade edebilirim. 20’nci maddenin 
1’inci f kras nda da aç kça, “bu genel i lem ko ullar n n ayn  sözle mede 
veya ekinde yer almas , türü veya yaz  ekli veya ekli önem ta maz” denir. 
O itibarla, yaz l  ekilde yap lmas  bir geçerlilik ekli de ildir. Ancak, takdir 
edersiniz ki, uzunca maddelerden olu an, 50, 100, 150, 200, hatta sayfalarca 
devam eden bir metnin standart olarak haz rlanmas , -bu zaten haz rlayan 
taraf ndan, düzenleyen taraf ndan önceden haz rlan yor- bunun sözlü olarak 
yap lmas  zaten söz konusu de il. Onun için, uygulamada fiilen bu genel 
i lem ko ullar n n yaz l  ekilde kaleme al nd n  söyleyebiliriz. 

OTURUM BA KANI- Te ekkür ediyoruz. 
Buyurun Cengiz Bey. 
CENG Z DEL BA  (T SK Dan man )- Sunumlar için her iki ho-

cama da çok te ekkür ediyorum; çok de erli katk  ald k. 
Hocam ben öncelikle kanunun haz rlanma süreci konusunda bir eyler 

söylemek istiyorum. 
Kanunun haz rlanmas nda sosyal taraflar n pek dikkate al nmad  ka-

naatindeyim. Bu kanun haz rlan rken Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  
da pek dikkate al nmad  ama, özellikle i  sözle mesine, hizmet sözle mesine 
ili kin hükümlerin taraflar  hem sosyal taraflar, hem Çal ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanl yd . Ticaret Kanununda da ayn  ey söylendi. Yarg tay’dan 
görü  al nd , tabii ki yarg dan al nmad . Bence, uygulay c  bakanl klardan ve 
sosyal taraflardan da görü  al nmal yd . Özellikle ac mas z rekabet ko ulla-
r n n ya and  bir dönemde böyle bir ana kanun, -ki ben, Medeni Kanunu 
ve Borçlar Kanununu Anayasa’dan sonra ana kanun olarak görüyorum- her 
ne kadar, “özel kanunlarda hüküm olmamas  hâlinde bu kanundaki hüküm-
ler uygulanacak” dense dahi, uygulamada görece iz ki, yarg  da dahil olmak 
üzere bu ana kanun olarak de erlendirilerek buradaki birçok husus uygula-
maya geçecek. 

“A rl kl  olarak az say da i çi çal t ran i  yerleri için” denildi. Bakt -
m zda, özellikle hizmet sözle mesine ili kin hükümler âdeta yeni bir  

Kanunu ve  Kanununda olmayan yükümlülükleri getiren yeni bir  Kanu-
nu gibi. Buraya bakt m zda, e er bu kanuna göre uygulama yapacak olur-
sak, bu az say da i çi çal t ran i  yerlerinin durumu çok kötü. Örne in 
Mobbing konusunda, psikolojik taciz konusunda daha büyük i letmeler için 
bir düzenleme yap lmam ken, küçük i letmeleri, bunun için düzenleme 
yapmak gibi bir durumla kar  kar ya getirece iz. 
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393’üncü maddede, mükerrerliklerin k yas yoluyla ç raklara uygula-
naca  belirtiliyor. Ama 3308 say l  Mesleki E itim Kanunu var ve ç raklara 
ili kin hemen hemen bütün düzenlemeler orada. Burada “k yas yoluyla ç -
raklara uygulan r” dersek e er ç raklar  da i çi olarak kabul etmemiz gere-
kecek gibi bir sonuca gideriz diye dü ünüyorum. 

Hocam 409’uncu maddeyle ilgili olarak, ben Gülsevil Hocama kesin-
likle kat l yorum. Niye?  Kanununun 31’inci maddesi buradaki bir ücret-
ten bahsetmiyor; geçici bir çal mama hâlinde manevra olabilir.  Kanunu-
nun orada kastetti i askerlik de il asl nda, geçici bir ödev dolay s yla, kanu-
ni ödev dolay s yla çal mama hâlinde i  sözle mesini koruyor. Ücret, ma-
lumunuz oldu u üzere çal man n kar l d r. 409’uncu madde hükmüne 
bakt m zda, çal madan o süreye ili in bir ücret ödenme yükümlülü ü ge-
tiriyor. Kimin için getiriyor? Küçük i letmeler için getiriyor. 

PROF. DR. NEVZAT KOÇ- Ama tam bir ücret de il, hakkaniyete 
uygun bir ücret. 

CENG Z DEL BA  (T SK Dan man )- Ama sonuçta ücret Hocam. 
Ad na ne derseniz deyin, sonuçta kanun ücret ödenmesini yükümlülük hâli-
ne getiriyor. Dedi im gibi, ileride hepimiz görece iz, yarg  da bunu ücret 
ödenmesi gerektiren bir süre olarak de erlendirecek ve kar l nda bu ücret 
ödenecek. 

Di er bir yükümlülük olarak avans ödeme yükümlülü ü geliyor. 
“E er artlar elverirse” diyor.  Kanununda avans düzenlemesi önceden 
vard  ama, u anda yok. Buradan e er bir at f yap l rsa i letmelerin durup 
dururken bir avans yükümlülü üyle de kar  kar ya gelebileceklerini dü ü-
nüyorum. 

Di er bir konu; 4857 say l   Kanunumuzun 55’inci maddesinde, y l-
l k ücretli izne hak kazanmak için çal lm  gibi say lan süreler vard r. Bu-
rada süreler bellidir. Maddeler içerisinde at flar yapar, mesela “hastal k hâ-
linde u kadar süre”, “hamilelik hâlinde bu kadar” der. 423’üncü maddeye 
bakt m zda, 3 ayl k süreyi blok olarak alm , “3 ayl k süre y ll k ücretli 
izinden indirim sebebi olmaz” diye de erlendirilmi . 

Hocam, sözle menin devri konusu sunumunuzda yer al r diye asl nda 
çok bekledim. 

OTURUM BA KANI- O ö leden sonra. 
CENG Z DEL BA  (T SK Dan man )- O zaman ona girmiyorum 

Hocam. 
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Bütün bunlar  dikkate ald m zda, -tekrar ba a dönüyorum- yeni bir 
 Kanunuyla kar  kar yay z. Haz rlan rken bunun taraflar  pek içinde 

olamad lar. Hocam, burada siz lütfen al nganl k göstermeyin. 
PROF. DR. NEVZAT KOÇ- Yok yok. 
CENG Z DEL BA  (T SK Dan man )- Maalesef Adalet Bakanl -

n n bu üslubunu ben biliyorum, önceden de biliyorum; “bu tür eyleri, en 
iyisini biz biliriz” gibi bir dü ünceyle yakla yorlar. letmelerin durumu, 
dünyadaki rekabet artlar  dikkate al nd nda, bu tür kanunlar haz rlan rken 
uygulay c  bakanl klar n ve sosyal taraflar n içinde olmamas  hâlinde sonra-
dan düzeltmek çok zor. Bu kanunlar n revizyonlar  çok zor olacak. Dedi im 
gibi, bunlar ana kanun. Onun için, bunlar dikkate al nsayd  bence çok daha 
iyi olurdu. 

Ke ke öyle bir ans m z olsa: Önümüzde 1 y ll k bir süremiz var, bu 
uygulamaya ba lamadan revizyonlar yap labilse, görü ler tekrar de erlendi-
rilebilse; ama hiç zannetmiyorum, Meclisin yo unlu u da belli. 

Ben tekrar zat alinize çok te ekkür ediyorum. 
OTURUM BA KANI- Çok da kötümser olmayal m; belki Tem-

muz’a kadar yasama organ  gerekli de i iklikleri yapabilir, çünkü ö retide 
biz art k yava  yava  makaleleri yazmaya ba lad k. 

Buyurun Say n Ba kan. 
PROF. DR. NEVZAT KOÇ- Son söz alan arkada m z n aç klamala-

r na ilaveten unu söyleyeyim: Asl nda genel i lem ko ullar n n düzenlen-
mesinde oldu u gibi, -konu mamda da ifade ettim- Tüketicinin Korunmas  
Hakk nda Kanunda bir maddelik bir düzenleme var; imdi Borçlar Kanu-
nunda daha kapsaml , bu i i kurala ba layan 6 madde söz konusu. Bu vesi-
leyle yapt m z konu malarda da onu ifade ediyoruz, diyoruz ki, belki ile-
ride Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanunda da bu düzenlemeler dikkate 
al narak yenilikler, de i iklikler yap lacakt r. 

Ayn  görü ümü imdi, hizmet sözle mesinin yeni bir  Kanunu gibi 
düzenlendi ine ili kin ele tirinize getirerek söyleyece im. Demek ki, bizim 
Borçlar Kanununun u andaki hizmet akdine ili kin düzenlemeleri kaynak 
sviçre Borçlar Kanunundan da çok geride kalm . O nedenle biz, aradan 

geçen bunca y l sonra yapt m z de i ikliklerle ancak oradaki düzenlemele-
re yeti mi  oluyoruz. Bundan hareketle, bundan sonra yap lacak yeni  Ka-
nunlar nda da bu düzenlemelerin esin kayna  olaca n  dü ünüyorum. 

Te ekkür ederim. 



 

- 120 - 

OTURUM BA KANI- Te ekkür ederiz. 
Evet, son soru olarak siz buyurun, aksi takdirde yeme e geç kalm  

olaca z. 
AV. AHMET AYHAN ÖZGE (Türk Ytong A. . Temsilcisi)- Nev-

zat Hocam za geçici ödemelerle ilgili, 76’nc  maddeyle ilgili bir soru yö-
neltmek istiyorum. Maddede iki tane unsur öngörülmü ; benim kanaatimce 
bu iki unsur hem ba ka kanunlarla hem de kendi içerisinde çeli iyor gibi 
gözüküyor. ddias n n hakl l n  gösteren inand r c  kan tlar, ayet hâkim 
bir davan n ba nda bu konuda bir kanaat bildirirse, asl nda hakimin ret se-
bebi olmaz m  bu? 

kinci husus da, “ekonomik durumu gerektirdi i takdirde” dedi imiz 
takdirde, davay  kaybeden ki i daha sonra bunu faiziyle birlikte nas l geri 
ödeyecek? 

PROF. DR. NEVZAT KOÇ- Te ekkür ediyorum bu soru için. 
Bir kere, 76’nc  madde, -konu mamda da ifade ettim- sosyal nitelikli, 

reform nitelikli bir hükümdür. Asl nda orada çeli ki olarak gördü ünüz nok-
tay  biz çeli ki olarak görmüyoruz. Hâkim, iki ko ulun birlikte varl n , tam 
bir ispat olmasa bile, gerçe e yak n bir ispat  gerçekle tirdi ini görürse ge-
çici ödeme karar  verebilecek. Hemen ifade edeyim: sviçre haks z fiiller 
öntasar s nda da yer alan bir hükümdü, orada yasala mad . Orada yasala -
mam  olmas , bizim olumlu buldu umuz bu hükmü yeni kanuna almama-
m z için bir sebep de ildi. O itibarla, yap lan tart malar sonucunda bunun 
gerekli oldu u ifade edildi. Ele tiriler; “efendim ihtiyati tedbir kararlar  al -
n yor ya, i te o yeterli.” Hay r, ihtiyati tedbir karar , geçici ödemelerle ilgili 
bu hükmün i levini yerine getiremez, çünkü ihtiyati tedbir karar yla siz an-
cak, belki tapuya kay tl  bir mal n ba kas na devrini önleyici nitelikte bir 
karar verebilirsiniz. Dava devam etti i s rada parasal bir katk y , geçici 
avans niteli inde olmak üzere verdiren bir düzenleme u anda yok. Koruma 
amaçl , feda amaçl  bir ihtiyati tedbir derken bunu kastediyoruz. 

“Efendim, diyelim ki dava reddedildi, verilen paraya al namazsa ne 
olacak?” Evet, o da olabilir. Fakat burada unu gözden kaç rmamak gerekir: 

Bir insan hayat  söz konusudur, yani ameliyat masas nda müdahale 
bekleyen, kan paras  bekleyen insan vard r ve hiçbir sosyal güvencesi de 
yoktur. Ne yapacaks n z, bu insan n hayat n  m  feda edeceksiniz, yoksa 
vars n bu ödenen para sonunda geri gelmeyiversin diye mi dü üneceksiniz? 
Bu dü ünceden hareketle sosyal yard mla ma, dayan ma s kça dile getirili-
yor, bunu da böyle anlamak gerekir diye biz konu malarda hep srarla söy-
ledik. 
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Dedi im gibi, bu hüküm partileraras  mutabakatla kondu; ama tabii ki 
ele tiri hakk  sakl d r. 

OTURUM BA KANI- Kusura bakmay n size söz vermeyece im, 
yemekte de tekrar devam ederiz. 

AV. AHMET AYHAN ÖZGE- Efendim bir ey ekleyecektim. Trafik 
kazalar nda bunun çözümü bulundu. Nas l ki, trafik kazalar nda bunu ilk 
önce SGK ödüyor, onu müteakiben suçludan tahsil ediyorsunuz, bunu pekâ-
lâ bu ekilde de çözebilirdiniz veyahut da i sizlik sigortas ndan da pekâlâ 
al nabilirdi ve daha sonra haks z olan taraf bunu tazmin edebilirdi. 

PROF. DR. NEVZAT KOÇ- Yok, alam yorsunuz, çünkü hiçbir sos-
yal güvencesi yok; gerekçede de söylüyoruz. 

AV. AHMET AYHAN ÖZGE- Hay r, bunu kanunla yapabilirdiniz. 
Herhangi bir taraftan al yorsunuz bunu da. 

PROF. DR. NEVZAT KOÇ- Bak n, bunu söyleyenler var; “efendim 
bunu devlet hâlletsin” tarz nda görü ler oldu. Ama, bunu “devlet hâlletsin” 
diye b rak rsan z olmaz. Onun için, mutlaka Borçlar Kanununda bu n 
yak lmas  gerekiyordu, bu k yak lm t r; onu ifade ediyorum. 

OTURUM BA KANI- Hepinizden özür dileyerek, zaman n darl  
nedeniyle sabah oturumunu kapatmak durumunday m. Afiyet olsun efen-
dim. 

*** 
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III. OTURUM 
 
 

Oturum Konusu : Yeni Türk Borçlar Kanunu 
Oturum Ba kan  : Ali Nafiz KONUK 
Konu mac lar : Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 
  Doç. Dr. Erdem ÖZDEM R 

 
 

OTURUM BA KANI: AL  NAF Z KONUK (T SK Yönetim Ku-
rulu Üyesi)- Say n Ba kan, say n hocalar m z, say n davetlilerimiz, misafir-
lerimiz; T SK’in organize etmi  oldu u bu seminerin en zor oturumuna gel-
dik, çünkü son oturum, yemekten sonraki oturum. Do al olarak, bu tip otu-
rumlar dinleyiciler için biraz zor geçer ama, eminim ki, imdi size tebli  
sunacak olan Hocam z Say n Prof. Dr. Gülsevil Alpagut ve Say n Hocam z 
Doç. Dr. Erdem Özdemir tebli leriyle bizim bu s k nt l  anlar m z , bize 
yapacaklar  katk larla güzel bir ekilde geçirmemize vesile olacaklar na ina-
n yorum. 

K ymetli vakitlerinizi çok almadan, lütfederlerse sözü hemen Hocam z 
Prof. Dr. Gülsevil Alpagut’a b rakaca m; buyurun Hocam. 
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edilerek, 04.02.2011 tarihinde 
Resmi Gazete’de yay nlanan 
Türk Borçlar Kanunu’nun alt nc  
bölümü “Hizmet Sözle meleri” 
ba l n  ta makta olup; 393-
447. maddeleri aras nda “Genel 
Hizmet Sözle mesi” , 448-460 
maddeleri aras nda “Pazarlama-
c l k Sözle mesi”, 461-469 aras  
“Evde Hizmet Sözle mesi” dü-
zenlenmi tir. Bu bölümdeki hü-
kümler esas itibariyle sviçre 
Borçlar Kanunundan al nm  
olup, birkaç istisna d nda sviç-
re Borçlar Kanununun tercümesi 
niteli indedir. Bu durumun so-
nucu olarak hizmet sözle mesi 
Türk Borçlar Kanunu içerisinde oldukça ayr nt l  düzenlemeye konu olmu -
tur. sviçre Hukukunda ayr  bir i  kanununun olmamas  nedeniyle, Borçlar 
Kanunu hükümleri dahilinde konu ayr nt l  biçimde ele al nm t r. Türk Hu-
kukunda  Kanunu, Deniz  Kanunu ve Bas n  Kanununun varl n n 
dikkate al nmamas  ve Borçlar Kanununun bu denli kapsaml  bir mevzuat 
olu turmas  ise, doktrinde ele tirilmektedir. Belirtmek gerekir ki sorun, dü-
zenlemenin kapsaml  olu u de il,  Kanunlar  ile ba lant  kurulmam  ol-
mas ndad r. Türk Hukukunda  Kanunu, Bas n  Kanunu ve Deniz  Ka-
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nunun kapsam  d nda kalan bir çal an kesimin bulundu u ve bunlar n 
Borçlar Kanununa tabi oldu u dikkate al nd nda bu kesim için ayr  bir 
çal ma mevzuat n n olu turulmas  gerekti i aç kt r. Bu noktada, Borçlar 
Kanunu kapsam nda çal ma ko ullar n n ayr nt l  olarak düzenlenmesi isa-
betli ve idealdir. Ku kusuz,  Kanunlar n n kapsam  d nda ayr  bir çal an 
grubu yarat lmas n n isabetli olup olmad , gerçekten bu kesimin kapsam 
d  b rak lmas  için hakl  gerekçelerin bulunup bulunmad  ayr  bir tart -
ma konusudur. Ancak böyle bir kesimin varl  kar s nda, hak ve borçlar n, 
çal ma ko ullar n n, sözle menin sona ermesi ve ba lanan hukuki sonuçla-
r n ayr ca ve ayr nt l  düzenlenmesi gereklili i tart mas zd r. Bununla bir-
likte, TBK’nun hizmet akdine ili kin hükümleri de erlendirildi inde düzen-
lemenin bu kesim için yeterli oldu u söylenemeyecektir. Öte yandan, kanu-
nun hukuk tekni i bak m ndan da ba ar l  oldu undan söz etmek mümkün 
olmad  gibi, genel kanunun, kapsam d ndakilere ili kin özel kanunlara 
at f yapmas  gibi hukukun genel ilkelerine ayk r  düzenlemelere de rastlana-
bilmektedir. Nitekim, TBK md.398’de düzenlenen fazla çal ma borcu bu 
konuda tipik bir örnek olu turmaktad r. Normal i  süresi yer almayan Ka-
nunda fazla çal ma tan mlan rken, “ilgili kanunlarda belirlenen normal ça-
l ma süresinin üzerinde ve i çinin r zas yla yap lan çal mad r” eklinde bir 
ifadeye yer verilmi tir. Burada dikkati çeken husus, i  süresine yer verme-
yen bir çal ma mevzuat n n ç kar lmas  ve di er kanunlara at f yap lmas -
d r. Günümüzde i  sürelerinin düzenlenmedi i bir çal ma mevzuat n n dü-
ünülmesi a rt c d r. Kald  ki, di er kanunlarla ne ifade edilmektedir? 

Borçlar Kanununa tabi bir i çinin çal ma süreleri bak m ndan  Kanunu, 
Deniz  Kanunu veya Bas n  Kanununa gidilmesi ve üstelik hangi Kanu-
nun kastedildi i konusunda bir aç kl k bulunmamas , her üç kanunda farkl  
i  sürelerinin düzenlenmesi i  hukuku ve i  mevzuat n n ruhu, gereksinimle-
ri ve içeri inden uzak bir noktadan hareketle, konuya yabanc  bir bak  aç -
s yla düzenlemelerin ele al nd n  ortaya koymaktad r. Yine ayn  maddede, 
fazla çal man n i çinin r zas na ba l  oldu u öngörüldükten sonra ancak 
normal süreden daha fazla çal may  gerektiren bir i in yerine getirilmesi 
zorunlulu u do ar ve i çi bunu yapabilecek durumda bulunur ve ayn  za-
manda kaç nmas  da dürüstlük kurallar na ayk r  olursa i çi, kar l  veril-
mek ko uluyla fazla çal may  yerine getirmekle yükümlü k l nm t r. Acaba 
buradaki “i in yerine getirilmesi zorunlulu u” K anlam nda zorunlu fazla 
çal ma ko ullar n n varl n  m  ifade etmektedir, yoksa genel anlamda tüm 
fazla çal ma gereksinimlerinde örne in sipari in yeti tirilmesi gibi durum-
larda, dürüstlük kurallar n n bu konuda bir ölçü olu turmas  m  kastedilmi -
tir. Öte yandan, y ll k izin sürelerinde indirim gibi çal ma mevzuat na ya-
banc  bir düzenlemenin getirilmesinde ne gibi yarar izlenmektedir? Esasen 
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i  sa l  ve güvenli i, e it davranma ilkesi, k smi süreli çal ma kavram  ve 
hükümleri gibi ilk anda akla gelen birçok önemli kurum ve kurallar gözard  
edilirken, y ll k izinde indirimin düzenlenmesinin öncelikli olarak dü ünül-
mesi yukar daki yarg y  desteklemektedir. Yine, uzun süreli hizmet ili ki-
sinde i çinin hastal k veya askerlik yada kanundan do an çal ma ve benzeri 
sebeplerle kusuru olmaks z n k sa bir süre için i görme edimini ifa edeme-
mesi halinde i verenin i çiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemesine ili kin 
düzenleme günümüz çal ma ili kilerine uygun olarak de erlendirilebilecek 
midir? Sosyal devlet ilkesi gere i devlete ait ödevlerin i verene yüklenmesi 
isabetli midir? Örne in 10 y ll k k demli bir i çinin, 6 ayl k askerlik hizmeti 
süresince i verenin ücret ödemekle yükümlü oldu u söylenebilecek midir? 
Dolay s yla hükmün isabet derecesi bir yana uygulama ko ullar  bak m ndan 
da bir aç kl k bulunmamaktad r. sviçre Borçlar Kanunu md. 324a hükmün-
de i çinin kusuru olmaks z n i görme borcunu yerine getiremedi i bu gibi 
durumlarda i verenin ücret ödeme borcundan söz edilirken, i çinin ödemeye 
hak kazanmas  için üç ayl k k deminin bulunmas  yeterli görülmü  ve ilk y l 
için üç haftal k bundan sonras  için ise uygun bir ödemeden söz edilmi tir. 
Ancak bu tür bir talep hakk n n do mas  ancak sözle menin devam  halinde 
mümkün olup, i  sözle mesinin i veren taraf ndan sona erdirildi i, i çi tara-
f ndan feshedildi i veya sürenin bitimi ile sona erdi i hallerde bu yönde bir 
yükümlülük do mayacakt r. Özellikle sviçre’de askerlik hizmetinin y l 
içinde birkaç hafta süreyle yerine getirilmesi kar s nda i  sözle mesinin 
sona erdirilmemesi ve uygun bir ücret ödenmesi isabetli bir çözümdür. Türk 
Hukuku bak m ndan mevcut belirsizlik kar s nda, i verenin büyük olas l k-
la i  sözle mesini sona erdirmeyi tercih edece ini söylemek yanl  olmaya-
cakt r. Benzer ele tiriler ku kusuz TBK 418 hükmü için de söylenebilecek-
tir. çinin i verenle birlikte ev düzeni içinde ya amas  halinde ve hastal k 
veya kaza gibi sebeplerle i görme edimini yerine getiremedi i hallerde i ve-
renin sosyal sigortalar yard mlar ndan yararlanamayan i çinin bak m n  ve 
tedavisini sa lama zorunlulu u da sosyal devlet ilkesi kar s nda eski bir 
zihniyeti yans tmaktad r. 

Konunun di er boyutuna, bir ba ka ifadeyle as l sorunlu alana gelince, 
TBK ile  Kanunlar  aras nda ba lant n n kurulmam  olmas  dikkati çek-
mektedir. Türk Borçlar Kanunu  Kanunlar  ili kisinin kurulmas nda, genel 
kanun-özel kanun ili kisi belirleyicidir. Genel Kanun-özel Kanun ay r m n n 
pratik önemi bir genel hüküm ile özel hüküm aras nda çat ma bulunmas  
halinde bu kanunlardan hangisinin öncelikle uygulanaca n n saptanmas d r. 
lke olarak, özel kanun genel kanundan önce uygulan r (Lex specialis, 

deregot lex generalis). Genel kanun özel kanunda hüküm bulunmayan hal-
lerde uygulan r. Bu bak mdan genel kanun, özel kanunun tamamlay c s  
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rolünü oynar1. 
Türk Borçlar Kanununun genel gerekçesinde, Kanunun hizmet söz-

le melerine ili kin hükümlerinin 4857 say l   Kanununun kapsam  d nda 
kalan i çileri kapsayaca  aç kça belirtildi inden, her iki kanun aras nda 
çat ma bulunan hallerde özel kanun olarak  Kanununun uygulanaca nda 
ku ku bulunmamaktad r2. Sorun yaratabilecek husus, hangi hallerde  Ka-
nununda bo luk bulundu unun tespitidir. Öyle ki, ço u kez bo lu un var 
olup olmad  kolayca tespit edilebilirken, baz  hallerde bir hukuki olgunun 

 kanununda düzenlenmi , hukuki sonuçlar  tespit edilmi  olmas na ra -
men, genel kanun olan Borçlar Kanununda, çat ma olu turmayan ilave bir 
sonuç ba lanmas  sözkonusu olabilmektedir. Nitekim, a a da inceleyece-

imiz hükümler aras nda yer alan TBK. md. 440 hükmünde oldu u gibi.  
Kanununda i çinin ölümü k dem tazminat na hak kazand ran haller aras nda 
say l rken, TBK md. 440 hükmünde sözle menin sona erdi i belirtilmi  ve 
i verenin, i çinin e i ile ergin olmayan çocuklar na bunlar yoksa, bakmakla 
yükümlü oldu u ki ilere 1 veya 2 ayl k ücret ödemekle yükümlü oldu u 
öngörülmü tür. Bu noktada ortaya ç kan soru; acaba bu konuda bir bo lu un 
varl ndan söz edilebilecek midir? Yine, i  kanununda hakl  nedenle fesih 
ko ullar  ve hükümleri bak m ndan düzenlenmi tir. Bu konuda bir bo lu un 
bulunmad  ku kusuzdur. Ancak hakl  nedenle fesih bildiriminin yaz l  
yap lmas  ko ulu  Kanununda yer almamakta, TBK hakl  nedenle feshin 
yaz l  yap lmas n  öngörmektedir. Acaba, 4857 say l  Yasa bak m ndan bu 
konuda bir bo lu un varl ndan söz edilebilir mi? Yasa koyucunun süreli 
fesih için ekil art  öngörürken, hakl  nedenle fesihte ekil art  getirmeyi-
inin bo luk olarak nitelendirilmesi mümkün müdür? Bu noktada bo luk 

nedir sorusunun cevaplanmas  önem ta maktad r. Belirtmek gerekir ki, bo -
luk kavram  konusunda bir uzla n n bulunmamas , uygulamada sorunlar , 
farkl  görü leri ortaya ç karabilecektir. 

Bilindi i gibi kanun hükümlerinin yorumlanmas  sonucunda hukuksal 
soruna cevap veren, olaya uygulanabilir bir hüküm bulunamazsa bu konuda 
kanun bo lu unun varl ndan söz edilir3. Di er bir ifadeyle kanun bo lu u 
gerekli ve zorunlu bir düzenlemenin yasa koyucu taraf ndan yap lmam  
olmas n  ifade eder. Yasada somut uyu mazl a ili kin olumlu veya olum-
suz herhangi bir çözüm getiren kurala rastlanmazsa aç k bo luktan sözedilir. 
Aç k bo luk yasa koyucunun daha ba tan ihmaline dayanabilece i gibi, sos-
                                                 
1  T.ESENER, Hukuk Ba lang c , 8. Bas , stanbul 2008, 111  
2  Bu yönde E. YILMAZ, “Genel Kanun-Özel Kanun” li kisi (Türk Borçlar Kanunu ve  

Kanunu Ba lam nda), Sicil D., Haziran 2011, 30 
3  M.K.O UZMAN/N.BARLAS, Medeni Hukuk, 16. Bas , stanbul 2010, 91 
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yal geli melerden de kaynaklanabilir. Bununla birlikte, yasan n belirli bir 
olguya do rudan uygulanabilir bir kural öngörmedi i her durumda aç k bir 
yasa bo lu unun varl  kabul edilemez. Yasa koyucunun sessiz kalmas  
olumsuz çözüm anlam na da gelebilir. Yasa koyucu belirli bir konuda kural 
öngörmesine kar l k bir ba kas nda bu yola gitmemi  ise, onun bu tutu-
mundan kural öngörmedi i konuda olumsuz bir çözümü benimsedi i sonu-
cu ç kar labilir. Burada “kar ttan olumsuz sonuç ç karma” (argumentum e 
contrario) mant  i ler4. Örtülü bo lukta ise, kanunda bir hüküm bulunmak-
la beraber kural n sözü ile özünün ba da t r lmas  mümkün de ildir. Yasa 
kural  fazla geni  tutulmu tur. Kural  s n rlay c  bir istisna hükmünü gerekti-
recek atipik olay gözden kaç r lm t r. Di er bir ifadeyle kanun geni  kap-
saml  olarak tasarlan p, belirli hallerde amac n n ve anlam n n zorunlu k ld -

 s n rlamalar  öngören bir kural eklemeyi ihmal etmi  ise, bo luk örtülü-
dür5. 

 Kanunu Türk Borçlar Kanunu ili kisi bu aç dan de erlendirildi in-
de,  Kanununda aç kça düzenlenmi  konularda özel kanun olarak  Kanu-
nu uygulanacak, Borçlar Kanununa gidilemeyecektir. Bununla birlikte söz-
le menin geçersizli i, belirli süreli i  sözle mesinin sona ermesi, hizmet 
ili kisinin devri, rekabet yasa , s r saklama yükümü, cezai art, ibraname, 
i verenin temerrüdü gibi konularda  Kanununda hüküm bulunmamas  ne-
deniyle Borçlar Kanununa gidilece i aç kt r.  Kanununda düzenlenmi  
konularda yasa koyucunun farkl  bir anlay tan hareketle, do rudan Borçlar 
Kanunu kapsam nda bulunan i çiler için öngördü ü hükümlerin,  Kanunu-
nun kapsam ndakiler için ilave haklar getirdi inden söz edilmesi isabetli 
olmayacakt r. Nitekim bu durum öncelikle Yasa koyucunun gerekçede yer 
alan iradesine ayk r d r. Öte yandan yukar da da belirtildi i gibi bu düzen-
lemeler sviçre Borçlar Kanunundan al nm t r. Ayr  bir  Kanunu bulun-
mayan sistemde, özel kanun genel kanun ili kisi kurulmaks z n, kendi man-
t  içinde yarat lan kurallar bütünü kendi içinde tutarl d r. Ayr  bir i  kanu-
nu bulunmayan, Borçlar Kanununun ilgili hükümlerinin i  sözle mesiyle 
çal an tüm i çilere uygulanaca ndan hareketle hak ve borçlar  belirleyen 
sviçre Borçlar Kanunun tercüme yoluyla aktar lan bu hükümlerinin; felse-

fesi, hareket noktas  önemli ölçüde farkl l k gösteren i  kanunu kapsam n-
dakilere ayr ca ve ilave olarak uygulanmas  i çi i veren ili kilerinde  Ka-
nunu ile yarat lan denge bak m ndan da benimsenemez. Bu noktada,  Ka-
nununda düzenlenmi  konularda Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulana-
                                                 
4  S. ED S, Medeni Hukuka Giri  ve Ba lang ç Hükümleri, Ankara 1997, 121 vd; R. 

SEROZAN, Medeni Hukuk, Genel Bölüm, 2. Bas , stanbul 2008, 122 vd. 
5  ED S, 134; SEROZAN, 131 
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mayaca , yasa koyucunun iradesini aç kça ortaya koydu u noktalarda hü-
kümdeki aksakl n bir yasa de i ikli iyle giderilmesi gerekti i, kanunda 
aç kça bir olay veya olguya hukuki sonuç ba land  hallerde, Borçlar Kanu-
nunun ilave bir hak getirdi inden hareketle  Kanunu kapsam ndakiler için 
ayn  konuda bir kurallar demetinin olu turulamayaca  kabul edilmelidir. 

Kanunun genel de erlendirilmesine dönecek olursak;  Kanunu Borç-
lar Kanunu bak m ndan di er bir sorunlu husus, pazarlamac l k ve evde hiz-
met sözle meleri bak m ndand r. Borçlar Kanununun genel gerekçesinde, 
Kanunun hizmet sözle mesine ili kin hükümlerinin 4857 say l   Kanununun 
kapsam  d nda kalan i çileri kapsad  aç kça belirtilmekle birlikte,  Ka-
nunu kapsam nda evde hizmet sözle mesi ve pazarlamac l k sözle mesinin 
düzenlenmemi  olmas  kar s nda bu konuda bir bo lu un varl ndan hare-
ketle bu hükümler uygulanacakt r. Ancak, bu ba lant n n kurulmamas  nede-
niyle ilk anda pazarlamac l k sözle mesinin tümüyle i  kanununun kapsam  
d nda bir hizmet sözle mesi türü olarak de erlendirilmesi de mümkündür. 
Ayn  de erlendirme evde hizmet sözle mesi bak m ndan da geçerlidir. 

TBK md. 469 hükmünde, “pazarlamac l k sözle mesine ve evde hiz-
met sözle mesine ili kin hüküm bulunmayan hallerde, hizmet sözle mesinin 
genel hükümleri uygulan r” hükmüne yer verilmi tir. Düzenleme gerekli 
aç kl ktan yoksundur. Bu noktada, i  süreleri, y ll k izin gibi konularda  
Kanununa tabi i çiler bak m ndan hangi hükümlerin uygulanaca  konusun-
da tereddüt yarat r niteliktedir6.  Kanununa tabi olan i çiler bak m ndan 
4857 say l  Kanununun hükümlerinin uygulanmas  gerekmekle birlikte, ka-
nunun bu denli belirsizlikler içermesi, hukuk güvenli i aç s ndan sak ncal -
d r. Evde hizmet sözle mesinde i  sa l  güvenli i önlemleri, i  süresi, faz-
la çal ma kavram  gibi konulara hiç yer verilmedi i dikkate al nd nda 
kanun hükümlerinin bir reform çal mas ndan uzak oldu u söylenmelidir. 
Kald  ki evde çal ma sözle mesinin konusu sadece eve parça ba  i  verme-
yi mi içerdi i, yoksa bugün esnek çal ma modelleri içinde yer alan bir ça-
l ma yöntemi olarak evde veya klasik anlamda i verene ait i yeri d nda 
ancak i çiye ait bir mahalde yap lan çal malar  da kapsay p kapsamad  
aç k de ildir. Düzenlemelerin lafz  do rudan parça ba  i  vermeye yönelik 
el sanatlar  gibi klasik çal ma yöntemini düzenlendi i yolundad r. Oysa 
çal ma hayat n n as l gereksinimi esnek çal ma modeli olarak evde çal -
man n düzenlenmesidir. 
                                                 
6  Bu konudaki ele tiriler için bkz. Ö. EKMEKÇ , Türk Borçlar Kanunu Tasar s n n Genel 

Hizmet Sözle mesi Hükümleri Üzerine, Mercek Temmuz 2005, 176; SOYER, Türk 
Borçlar Kanunu Tasar s n n “Genel Hizmet Sözle mesi”re li kin Baz  Hükümleri Üze-
rine Dü ünceler, D. Ulucan’a Arma an, stanbul 2008, 150 (dn 2). 
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Belirtmek gerekir ki, tebli de konular TBK’nun ilgili hükümlerinin  
Kanununa tabi i  sözle melerine uygulan p uygulanmayaca n n tespiti ile 
uygulanacak olmas  durumunda ko ul, hüküm ve sonuçlar  çerçevesinde ele 
al nacakt r. 

I.  SÖZLE MES N N DEVR  
6098 say l  Türk Borçlar Kanununda kabul edilen yeni düzenlemeler-

den biri i  sözle mesinin devrine ili kindir.  sözle menin devri, taraf olma 
s fat  ile birlikte tüm hak ve borçlar n bir ba ka i veren taraf ndan üstlenil-
mesini ifade eder7. Devrin yasadan kaynaklanmay p, iradi olmas  kurumu 
i yeri devrinden, tüm hak ve borçlarla birlikte taraf s fat n n devredilmesi 
ödünç i  ili kisinden ay r r. 

Bilindi i gibi, 4857 say l   Kanunu tasar s nda i  sözle mesinin devri-
ne ili kin hükme yer verilmi ti. Tasar  hükmüne göre; “Bir i  sözle mesinin 
taraf  olan i veren, i çinin r zas  ile i in görülmesini talep hakk n  sürekli ola-
rak bir ba ka i verene devredebilir. Devir i lemi ile birlikte devreden i veren 
ile i çi aras ndaki i  ili kisi sona erer ve devralan i veren bütün hak ve borçla-
r  ile birlikte i  sözle mesinin i veren s fat n  kazan r. 6. maddenin (a) bendi-
nin ikinci f kras  hükmü i  sözle mesinin devrine de uygulan r”. Ancak tasar , 
devre ili kin hüküm olmaks z n yasala m t r. Bununla birlikte, BK md. 320/2 
ve sözle me özgürlü ü ilkesi gere i, i  sözle mesinin devredilebilece i gerek 
doktrin8, gerekse Yarg tay kararlar nda9 benimsenmi , yasada aç k bir düzen-
lemenin bulunmamas n n engel olu turmayaca  kabul edilmi tir. 
                                                 
7  A. GÜZEL, verenin De i mesi- yerinin Devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi, stanbul 

1987, 266; S. SÜZEK,  Hukuku, 4. Bask , stanbul 2008, 295 
8  M.EKONOM /Ö.EYRENC , Hizmet Akdinin Devri ile verenin De i mesi, Prof.Dr. 

Nuri Çelik’e Arma an, C.II, stanbul 2001, 1199; A.GÜZEL, verenin De i mesi-
yerinin Devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi, stanbul 1987, 269; Ayn  yazar, Yarg tay 

Kararlar n n De erlendirilmesi Semineri 2005, Ankara 2007, 35 vd; SÜZEK,  Huku-
ku, 295;Ö.EYRENC /S.TA KENT/D.ULUCAN, 4. Bas , Bireysel  Hukuku, stanbul 
2010, 114; G. ALPAGUT, Yarg tay Kararlar n n De erlendirilmesi Semineri 2005, 121; 
O.G. ÇANKAYA/ .Ç L,  Hukukunda Üçlü li kiler, Ankara 2006, 244; M.A. 
ARSLANO LU,  Sözle mesinin radi Devri le verenin De i mesi, Legal 
HSGHD, S.10, 543; C. DANAR, Yarg tay Kararlar  ile Hukuki Kimlik Kazanan Bir 

Uygulama:  Sözle mesinin Devri, Sicil 6, 62; M. ALP,  Sözle mesinin Devri,  Hu-
kukunda Üçlü  li kileri, Sempozyum 04 Nisan 2009, Kadir Has Üniversitesi Yay nla-
r , 302 vd.; 1475 say l  Yasa döneminde i  sözle mesinin devredilemeyece ine ili kin 
olarak bkz. N. ÇEL K,  Hukuku Dersleri, stanbul 2010, 65 

9  Y9HD, 27.02.2006, 22419/4661; Y9HD, 21.11.2007, 7534/34760, Legal HSGHD, 
2008/17, 176 vd; Y9HD, 12.07.2006, 1892/20661 ve karar n AHLANAN taraf ndan 
incelenmesi için bkz. Tekstil veren D., Ocak 2007, 2 vd.; K. DO AN YEN SEY tara-
f ndan de erlendirilmesi, Yarg tay Kararlar n n De erlendirilmesi Semineri 2006, 19-20 
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6098 say l  TBK’da ise, genel olarak sözle menin devri 205 maddede 
düzenlenmi tir. Madde hükmü uyar nca; 

“Sözle menin devri, sözle meyi devralan ile devreden ve sözle mede 
kalan taraf aras nda yap lan ve devredenin bu sözle meden do an taraf olma 
s fat  ile birlikte bütün hak ve borçlar n  devralana geçiren bir anla mad r. 

Sözle meyi devralan ile devreden aras nda yap lan ve sözle mede ka-
lan di er tarafça önceden verilen izne dayanan veya sonradan onaylanan 
anla ma da, sözle menin devri hükümlerine tabidir. 

Sözle menin devrinin geçerlili i, devredilen sözle menin ekline ba -
l d r. 

Kanundan do an halefiyet halleri ile di er özel hükümler sakl d r” 
 sözle mesinin devri ise, 429. maddede özel olarak düzenlenmi tir. 

BK md. 429 uyar nca; 
“Hizmet sözle mesi, ancak i çinin yaz l  r zas  al nmak suretiyle, sü-

rekli olarak ba ka bir i verene devredilebilir. 
Devir i lemiyle, devralan, bütün hak ve borçlar  ile birlikte, hizmet 

sözle mesinin i veren taraf  olur. Bu durumda, i çinin, hizmet süresine ba l  
haklar  bak m ndan, devreden i veren yan nda i e ba lad  tarih esas al -
n r”. 

 sözle mesinin devri özellikle holding veya irketler toplulu u içinde 
personel politikas  çerçevesinde kimi hallerde gereksinim olarak ortaya ç -
kabilmektedir. çinin grup içinde yeti mesi, niteliklerine uygun görevlere 
nakli veya i gücü gereksiniminin ortadan kalkmas  üzerine sözle menin 
feshi yerine i  sözle mesinin devri uygulamas na gidilebilmektedir. Yine, 
özellikle feshin son çare olmas  ilkesi çerçevesinde tüm i yerleri bak m n-
dan uygulamaya bir engel bulunmad  gibi, fesihle ba lant l  olmaks z n da 
kurumun uygulanmas  mümkündür. Devrin yarar , öncelikle i çi bak m n-
dan i  ili kisinin korunmas , k dem kesilmeksizin i  ili kisinin tüm hak ve 
borçlar  ile birlikte devam  noktas ndad r. veren bak m ndan ise, holding 
ve irketler grubunda an lan yararlar n yan  s ra, ultima ratio kapsam nda 
uygulamada i verenin i  ili kisinden kolayca s yr lmas nda görülür. 

1. Hizmet Sözle mesini Devrin Ko ullar  
a. çinin yaz l  r zas n n bulunmas  
TBK md. 429’da hizmet sözle mesinin ancak i çinin yaz l  r zas  

al nmak suretiyle sürekli olarak bir ba ka i verene devredilebilece i kabul 
edilmi tir. Belirtmek gerekir ki, halen doktrinde i  sözle mesinin devrinde 
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i çinin aç k r zas  yan nda örtülü r zas n n da10 geçerli ve yeterli olaca  
savunulmakta ise de, TBK’da isabetli olarak r zan n yaz l  olmas  gerekti i 
kabul edilmi tir. Nitekim i  görme borcunu talep hakk n n geçici olarak dev-
rini ifade eden K md. 7 hükmünde yaz l  r za arand  dikkate al nd nda, 
sürekli devirde bu ko ulun aranmas  öncelikle i çinin korunmas  bak m n-
dan gereklidir. TBK kapsam nda r zan n yaz l  olmas  bir geçerlilik ko ulu 
olarak de erlendirilmelidir. 

Devrin yaz l  r zaya ba l  tutulmas n n sonucu olarak, i çinin holding 
veya irketler toplulu u içinde bir ba ka irkette veya tamamen bir ba ka 
i verende görevlendirilmeyi kabul etmemesi i  sözle mesinin feshi için hak-
l  veya geçerli bir neden olu turmayacakt r11. Uygulamada ortaya ç kabile-
cek bir durum, i çinin özellikle holding bünyesi içinde bir ba ka irkette 
çal maya ba lamas , ancak geçici i  ili kisi veya i  sözle mesinin devri 
yönünde bir yaz l  r zan n bulunmamas d r. Bu olas l kta, örtülü r zan n var-
l ndan söz etmek yaz l  r za arayan TBK hükmü kar s nda mümkün gö-
rünmemektedir. TBK md. 206 hükmünde sözle meye kat lman n düzenlen-
di i dikkate al nd nda, acaba bu durumda kat lma kurumunun uygulanabi-
lirli i dü ünülebilir mi? Madde hükmü uyar nca; 

“Sözle meye kat lma, mevcut bir sözle meye taraflardan birinin ya-
n nda yer almak üzere, kat lan ile bu sözle menin taraflar  aras nda yap lan 
ve kat lan n, yan nda yer ald  tarafla birlikte, onun hak ve borçlar na sahip 
olmas  sonucunu do uran bir anla mad r. 

Anla mada aksi kararla t r lmam sa, sözle meye kat lan ile yan nda 
yer ald  taraf, sözle menin di er taraf na kar  müteselsilen alacakl  ve 
borçlu olurlar. 

Sözle meye kat lman n geçerlili i, kat lma konusu sözle menin ekli-
ne ba l d r”. 

Gerek geçici i  ili kisinde gerekse i  sözle mesinin devrinde yaz l  r -
zan n aranmas  nedeniyle, yaz l  r za olmad  bulunmamas na ra men i çi-
nin ba ka bir i veren nezdinde çal maya ba lamas nda kat lman n varl -
n n kabulü isabetli olacakt r. Nitekim; Yasan n yaz l  r za aramas  kar s nda 
her iki kurum da uygulanamayaca  gibi, i çinin müteselsil sorumluluk çer-
                                                 
10  SÜZEK,  Hukuku, 296; ALP, 310; Yarg tay 9HD, 2006 tarihli bir karar nda i çinin 

ihtirazi kay t ileri sürmeksizin 7 ay görevlendirildi i bir ba ka i veren nezdinde çal -
mas n  i  sözle mesinin devri olarak nitelendirmi tir (23.01.2006, 2005/39164, 
2006/945). 

11  Y9HD, 26.12.2006, 30168/34624; Y9HD, 12.07.2006, 1892/20661, Y9HD, 12.07.2006, 
1892/20661, ÇANKAYA/Ç L, 551-552 
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çevesinde korunmas  bak m ndan kat lma kurumu yeterli korumay  sa laya-
cakt r12. 

aa. R zan n aranaca  an 
TBK md. 429 hükmünde i çinin yaz l  r zas ndan söz edilmekle birlik-

te, Yasada bu r zan n ne zaman al naca  konusunda herhangi bir aç kl k 
bulunmamaktad r. Genel olarak sözle menin devrini düzenleyen BK md. 
205/1’de öncelikle; sözle menin devrinin sözle meyi devreden, devralan ve 
sözle mede kalan taraf aras nda yap lan bir anla ma oldu u belirtilerek, üç 
taraf n kat l m  öngörülmü tür. Ancak ikinci f krada, “Sözle meyi devralan 
ile devreden aras nda yap lan ve sözle mede kalan di er tarafça önceden 
verilen izne dayanan veya sonradan onaylanan anla ma da, sözle menin 
devri hükümlerine tabidir” hükmüyle, devreden ve devralan aras ndaki an-
la maya sözle mede kalan taraf n önceden izin vermesi veya sonradan onay 
vermesinin de devir hükümlerine tabi oldu u kabul edilmi tir. Dolay s yla, 
her üç taraf n “devir sözle mesi” nde iradelerini birlikte aç klamalar  gerekli 
görülmemi , sözle mede kalan taraf n iradesini, bu i leme önceden izin veya 
sonradan onay yoluyla ortaya koymas  yeterli kabul edilmi tir. Ku kusuz 
genel olarak Borçlar Hukuku sözle meleri bak m ndan izne ili kin iradenin 
geçerlili i noktas nda ne kadar süre önceden verilebilece i genel hükümler 
çerçevesinde de erlendirilir. Ancak i  sözle mesi bak m ndan önem ta yan 
husus; daha i  sözle mesinin kurulmas  s ras nda verilen izin veya i yeri 
yönetmeliklerinde yer alan hükümlerin geçerli olup olmayaca d r. 

 sözle mesinin devri ile tüm hak ve borçlar n devralana geçmesi i çi-
lik alacaklar  bak m ndan güvence içermekte ise de, i çinin i  güvencesi 
hükümlerinin d nda kalan bir i yerinde çal maya ba lamas , devralan i -
verenin mali yönden zay f olmas  ve dolay s yla alacaklar n tehlikeye gir-
mesi tehlikesi gibi sonuçlar dikkate al nd nda ba tan verilen r zan n geçer-
li olmayaca  kabul edilmelidir. Nitekim, geçici i  ili kisini düzenleyen K 
md. 7 hükmünde bu noktadan hareketle r zan n devir an nda verilmesi 
aranm t r ki, ayn  gerekçenin burada öncelikle geçerli oldu u ku kusuzdur. 
Halen mevcut durumda doktrindeki bask n görü  gibi, Yarg tay n görü ü de 
i  sözle mesinin devrine ili kin r zan n devir an nda al nmas  gerekti i, i  
sözle mesinde yer alan ve i çinin grup irketler içinde bir irketten di erine 
naklini öngören hükümlerin geçerli olmad  yolundad r13. çinin i  söz-
                                                 
12  TBK öncesi dönem için bu yönde; ALP,  Sözle mesinin Devri, 312 
13  Y9HD, 16.06.2008, 2007/41042, 2008/15662; Y9HD, 26.12.2006, 30168/34624, 

ÇANKAYA/Ç L, 523, 540; DO AN YEN SEY, De erlendirme 2006, 23; E. 
ÖZKARACA, yeri Devrinin  Sözle melerine Etkisi ve verenlerin Hukuki Sorum-
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le mesinin hangi i verene devredilece ini bilmesi ve iradesini serbest olarak 
kullanabilmesi r zan n devir an nda verilmesini gerektirir. 

bb. Devir Sözle mesinin ekli 
Belirtmek gerekir ki, yasada devreden ve devralan i verenler aras nda 

yap lacak devir sözle mesinin ekli konusunda bir düzenleme bulunmamak-
tad r. Genel olarak sözle me devrine ili kin BK md. 205 hükmünde “Söz-
le menin devrinin geçerlili i, devredilen sözle menin ekline ba l d r” 
hükmüne yer verilmi tir. Dolay s yla, genel hükümde devrin geçerlili i ba-
k m ndan sözle mede kalan taraf n yaz l  r zas  aranmad , daha önce veya 
sonradan verilen izin ya da onay geçerli görüldü ü gibi, üç taraf n iradeleri-
ni içeren devrin geçerlili i de devredilen sözle menin ekline ba l  tutul-
mu tur ki, bunun hukuki sonucu yasada geçerlilik bak m ndan ekil art  
öngörülmeyen sözle meler için devrin herhangi bir ekle ba l  tutulmam  
olmas d r. Bu noktada, bir devrin bulunup bulunmad  konusunda ç kacak 
uyu mazl k bir ispat sorunu olu turacakt r. 

 sözle mesinin devri bak m ndan md. 429 hükmünde i çinin yaz l  
r zas n n aranmas , ancak devreden ve devralan i verenler aras nda yap la-
cak devir sözle mesi bak m ndan bir yaz l  eklin aranmamas  kar s nda, 
i çinin geçerli olarak yaz l  r zas  bulundu u sürece ekle tabi olmayan bir i  
sözle mesinin herhangi bir ekil art  olmaks z n devredilebilece i kabul 
edilecek midir? Örne in, belirsiz süreli i  sözle mesiyle çal an i çinin i  
sözle mesinin, A i verenine devrine yönelik iradesini yaz l  olarak aç kla-
                                                                                                                            

lulu u, stanbul 2008, 124; bu yönde; Y9HD, 16.06.2008, 2007/41042, 
2008/15622,ÇANKAYA/Ç L, 538 vd. Yüksek Mahkeme’ye göre; ba lang çta sözle -
mede di er grup irketine nakil yetkisi verilmi  olmas  durumu de i tirmeyecektir. Do-
lay s yla, nakil an nda r za verilmemesi nedeniyle i verence yap lan fesih geçerli nedene 
dayanmad ndan, feshin geçersizli ine ili kin sonuçlar n uygulanmas  gerekir. 1475 
say l  yasa döneminde savunulan i çinin r zas n n i  sözle mesinin yap lmas  s ras nda 
al nabilece ine ili kin görü  için bkz. EKONOM /EYRENC ; 1219 vd; Ayr ca bkz. 
SOYER, Yarg tay Kararlar n n De erlendirilmesi Semineri 2008, 40; M. ALP,  Söz-
le mesinin Devrinde Baz  Sorunlar, Prof. Dr. Ünal Narmanl o lu’na Arma an, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi D., C. 9, 2007, 200 vd. Her iki yazar, irketler toplu-
lu u veya holding bünyesi içinde sözle menin devrini mümkün k lan kay tlar n geçerli 
say lmas  gerekti i görü ündedir. Bu görü e göre; sözle menin kurulmas  s ras nda i çi-
nin hangi i verenler nezdinde çal t r labilece ini bilmesi, sözle menin devam  s ras nda 
da olas  i veren irketlerin temel niteliklerinin ve i yerlerinin de i memi  olmas  art y-
la bu tür kay tlar geçerli kabul edilmelidir. ALP, sözle menin devrini sakl  tutan kay tla-
r n feshin son çare olmas  ilkesini tüm holding irketleri için uygulama sonucunu da do-

urdu unun kabul görmesi art  ile geçerli say labilece i görü ündedir. Yazar ayn  za-
manda bu kay tlar n baz  s n rlamalar içermesi ve kayda dayanan kullan m n hakkaniye-
te uygun olmas  gerekti ini savunmaktad r.  
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mas  devrin geçerlili i bak m ndan yeterli olacak m d r? çilik haklar n n 
korunmas  gere inden hareket edildi inde, tüm taraf iradelerinin yaz l  ol-
mas  gerekti i aksi halde devrin geçici veya sürekli olup olmad , hangi 
tarihten itibaren geçerli olaca  gibi hususlarda belirsizlik ya anaca  söy-
lenmelidir. Bu noktada, her üç taraf n iradelerini de içeren sözle me gibi, 
devreden ve devralan aras nda yap lan ve i çinin izin veya onay verdi i söz-
le menin de yaz l  olmas  aranmal d r. 

çinin izin veya onay n  içeren belge bak m ndan önem ta yan bir 
ba ka husus bu belgenin yeterli aç kl a sahip olmas d r. Bu ba lamda, dev-
ralan i verenin ismi veya unvan , K md. 7 anlam nda geçici i  ili kisinin 
mi, yoksa sürekli bir devrin mi sözkonusu oldu u, devrin hangi tarihten itiba-
ren geçerli olaca  hususlar  yaz l  ekil art n n unsurlar  olarak de erlendi-
rilmelidir. Hernekadar i  ili kisinde i verenin ki ili inin önemli olmad n-
dan hareketle, kural olarak sözle menin devredilebilirli i kabul edilmekte ise 
de, yukar da da belirtildi i gibi devralan i verenin ekonomik ve mali gücü, 
i yerinin büyüklü ü gibi hususlar i çilik haklar  bak m ndan önem ta mak-
tad r. Özellikle, fesih yerine sözle me devrinin i çiye bir tercih olarak sunul-
du u noktada serbest irade ancak bu bilgilerin i çiye verilmesi ve i çinin 
durumu de erlendirerek karar verebilmesine ba l d r. Öte yandan i  sözle -
mesinin i verenin ki ili ine ba l  olarak yap ld  durumlarda da, kural ola-
rak sözle menin devri mümkün oldu u gibi, bu durumda devralan i verene 
ili kin bilgilerin i çiye verilmesi çok daha önem kazanmaktad r. 

2. Devrin Hüküm ve Sonuçlar  
BK md. 429/II hükmünde devrin hüküm ve sonuçlar na yer verilmi -

tir. Madde hükmü uyar nca; “devir i lemiyle, devralan, bütün hak ve borçla-
r  ile birlikte, hizmet sözle mesinin i veren taraf  olur. Bu durumda, i çinin, 
hizmet süresine ba l  haklar  bak m ndan, devreden i veren yan nda i e ba -
lad  tarih esas al n r”. 

 sözle mesinin devri ile birlikte, sözle menin i veren taraf  de i -
mekte, sözle meden do an hak ve borçlar devralana geçmektedir. Dolay -
s yla, devralan i veren sadece devirden sonra do acak borçlardan de il, de-
virden önce do mu  hak ve borçlardan da sorumludur14. Yine devrin sadece 
i  sözle mesinin taraf nda de i iklik meydana getirmesi, bunun d nda i  
ili kisinin aynen devam  nedeniyle k deme ba l  haklar bak m ndan (örne-
in ihbar tazminat , k dem tazminat , y ll k izin süresi) tüm çal ma süresi 

                                                 
14  Y9HD, 29,09.2005, 309/31664, ÇANKAYA/Ç L, 561 vd.; Y9HD, 10.11.2005, 

361/35713, www.kazanci.com 
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dikkate al n r15. 1475 say l  Yasa döneminde i yerinin devrine ili kin hü-
kümlerin k yasen i  sözle mesinin devrinde de uygulanmas  savunulmu tur. 
Bu görü  do rultusunda; k dem tazminat ndan her iki i veren K md. 14 
çerçevesinde sorumlu olacak, k dem tazminat , y ll k izin süreleri ve ihbar 
tazminat  bak m ndan her iki i veren nezdinde geçen süre dikkate al nacak-
t r. Belirtmek gerekir ki, ayn  görü  4857 say l  Yasa döneminde de doktrin-
de benimsenmi tir16. 

Sözle me devrinin taraf s fat  ile tüm hak ve borçlar n üstlenen i vere-
ne geçmesini ifade etmesi kar s nda, devirden önce do mu  alacak haklar -
n n (örne in ödenmeyen ücret) devralana geçece i, i  sözle mesinin devir-
den sonra sona erdirilmesi halinde ihbar tazminat n n, kulland r lmayan y l-
l k izin ücretinin devralan i veren taraf ndan ödenece i aç kt r. Bu noktada, 
TBK’da devirden önce do mu  ve devir tarihinde ödenmesi gereken borç-
lardan birlikte sorumluluk öngörülmemi tir. Bilindi i gibi i yerinin devrine 
ili kin K md. 6 hükmünde, devreden i verenin iki y l süreyle birlikte so-
rumlulu u kabul edilmi tir. 

Yine, K md. 14 hükmünde k dem tazminat  bak m ndan devredenin 
kendi nezdinde çal t  süre ve ücret seviyesi ile sorumlu oldu una ili kin 
hükümde, i yerinin devri veya herhangi bir suretle ba ka bir i verene geç-
mesi, yani i yerinin ayniyeti sözkonusu oldu undan hükmün i  sözle mesi-
nin devrinde uygulama alan  bulmayaca  söylenebilir. Nitekim Yarg tay 
k dem tazminat na ili kin kararlarda, i  sözle mesinin devrinden sonra dev-
ralan i veren nezdinde çal rken sözle menin k dem tazminat na hak kaza-
nacak ekilde sona ermesinde, devreden i verenin k dem tazminat ndan so-
rumlu tutulamayaca na hükmetmektedir17. 

Bununla birlikte, devreden i verenin birlikte sorumlu tutulmas  nokta-
s nda K md. 6/3 ve 1475 sK md. 14’ün gerekçeleri i  sözle mesinin dev-
rinde de mevcuttur18. Devirle birlikte tüm hak ve borçlar n devralana geç-

                                                 
15  Y9HD, 24.06.2008, 2007/16181, 208/17596 
16  Bkz. EKONOM /EYRENC , 1222; ARSLANO LU; 544 vd.; 4857 say l  Yasa döne-

minde i  sözle mesinin devri hususunda  Kanununda bo luk bulundu undan hareketle 
K md. 6’daki esaslara göre doldurulmas  yönündeki görü  için bkz. AHLANAN, -

yeri Devri le  Sözle mesinin Devrinin Fark  ve Sonuçlar , Tekstil veren D., Ocak 
2007, S. 324, 4; Ayn  yönde GÜZEL, Yarg tay n  Hukukuna li kin Kararlar n n De-

erlendirilmesi Semineri 2005, 36 vd.; S.SÜZEK, Türk  Hukukunda veren, Sicil D., 
Mart 2010, 24; ÇANKAYA/Ç L, 536 vd.; ALP, 2007, 194 

17  Y9HD, 22.01.2007, 2006/15347, 2007/312, ÇANKAYA/Ç L, 550; Y9HD, 10.11.2005, 
361/35713, ÇANKAYA/Ç L, 555 vd. 

18  ALP,  Sözle mesinin Devri,325 
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mesiyle devirden önce do mu  ücret, sosyal haklar gibi bir tak m haklar n 
sadece devralandan talep edilebilmesi, devralan n ödeme gücünün yeterli 
olmamas  gibi nedenlerle güvencesiz bir durum yaratmaktad r. Esasen halen 
doktrindeki devre ili kin hükümlerin k yasen uygulanmas  yönündeki görü-
ün temelinde de bu husus yer almaktad r. Ku kusuz bu noktada de erlendi-

rilmesi gereken husus; TBK md. 428’de aç kça i yeri devrine ili kin düzen-
leme yer almas na ve hükümde K md. 6’ya paralel olarak birlikte sorumlu-
luk öngörülmesine ra men sözle menin devrine ili kin hükümde birlikte 
sorumlulu un düzenlenmemesi veya devre ili kin hükme at f yap lmamas  
kar s nda bu konuda bo luk bulundu u ve  Kanununa tabi i  sözle mele-
rinin devrinde K md. 6/2’nin ve 1475 sK md. 14 hükmünün k yasen uygu-
lanmas  gerekti i savunulabilir mi? K yas yoluyla birlikte sorumluluk tesis 
edilebilir mi? Teknik hukuk bak m ndan ku kusuz bu hususlar tart maya 
aç k olmakla birlikte, i  hukukunun niteli i dikkate al nd nda k yasen uy-
gulamaya ili kin görü ün TBK’nun yürürlü ünden sonra da kabulü isabetli 
olacakt r. 

Doktrinde K md. 6 hükmünün k yasen uygulanmas  noktas nda, söz-
le mesel devirde taraflar n devralan i verenin geçmi  dönem haklar ndan 
sorumlu tutulmayaca n n kararla t r labilece i savunulmaktad r19. Belirt-
mek gerekir ki, TBK 429/2’de tüm hak ve borçlarla birlikte sözle menin 
devrinden söz edildi inden art k devralan n geçmi  dönem haklar ndan so-
rumlu tutulmayaca  yönündeki hükme geçerlilik tan nmas , ancak madde-
nin tamamlay c  hukuk kural  niteli inde kabulü ile mümkün olabilir. Oysa, 
hükmün amac , içeri i ve lafz  emredici niteli e i aret etmektedir. Dolay -
s yla, aksinin kararla t r lmas  mümkün de ildir. 

K yasen uygulama bak m ndan tart labilecek husus, devredenin iki 
y l süreyle sorumlu tutulmas na ili kin 6/2 hükmünün taraflarca aksinin ka-
rarla t r l p kararla t r lamayaca d r. Ancak bu görü , i çilik haklar n n 
korunmas n  taraf iradelerine b rakmas  noktas nda sak ncal d r. Nitekim 
doktrinde de bu husus vurguland ktan sonra, kimi hallerde yukar daki görü-
e hak verilmesini gerektiren durumlar n ortaya ç kabilece i belirtilmi tir. 

Buna göre, i çinin giri imi ile gerçekle ti i aç k olan sözle me devrinde 
i çinin daha fazla korunmas na gerek olmad  dü ünülebilecektir20. Ku ku-
suz bu noktada sorun, hangi hallerde i çinin iradesine geçerlilik tan nmas  
gerekti i noktas ndad r ki, esasen i  hukukunun niteli i kar s nda bu tip bir 
istisna tan man n isabet derecesi kan mca tart mal d r. 
                                                 
19  AHLANAN, Karar ncelemesi, Tekstil veren D., 24 Ocak 2007 
20  ALP,  Sözle mesinin Devrinde Baz  Sorunlar, 195 
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II.  SÖZLE MES N N SONA ERMES  
 sözle mesinin sona ermesi ile ilgili olarak Borçlar Kanununda yap -

lan de i iklikler, belirli süreli i  sözle mesinin kurulmas , sona erdirilmesi, 
belirsiz süreli i  sözle mesinin feshi ve taraflar n ölümü konular ndad r. Bu 
de i ikliklerden bir bölümü esasen K’da hüküm bulunan hallere ili kin 
oldu undan, bu konuda K’na tabi i  sözle meleri bak m ndan Borçlar Ka-
nunu hükümlerinin uygulanmas  sözkonusu olmayacakt r. 

1.Belirli Süreli  Sözle mesinin Süresinin Dolmas  
BK md. 430/1 hükmü uyar nca; “Belirli süreli hizmet sözle mesi, aksi 

kararla t r lmad kça, fesih bildiriminde bulunulmas na gerek olmaks z n, 
sürenin bitiminde kendili inden sona erer”. Hüküm halen yürürlükteki BK 
md. 338’e paralel olup, herhangi bir de i iklik içermemektedir. Belirtmek 
gerekir ki, yasada aksi kararla t r lmad kça ifadesi ile kastedilen sözle me-
nin sona ermesinin bildirim art na ba lanabilmesidir. Taraflarca sözle me-
nin kararla t r lan tarihte sona ermesi için bir bildirim yap lmas n n öngö-
rüldü ü durumlarda, bildirimin yap lmamas  sözle menin uzamas  sonucunu 
do uracakt r. Belirtmek gerekir ki, maddede öngörülen bildirim teknik an-
lamda fesih bildirimi olmay p uzatmama bildirimidir. Dolay s yla, bildirim 
feshe ili kin hükümlere ba l  olmad  gibi feshe ili kin hukuki sonuçlar da 
ortaya ç kmaz. 

Madde ile getirilen de i iklik, sözle menin süresinin bitiminden sonra 
her iki tarafça z mnen sürdürülmesi konusundad r. Yürürlükteki BK md. 
339/1 uyar nca; belirli süreli i  sözle mesinin sürenin dolmas ndan sonra her 
iki taraf n susmas  ile yenilenmesi durumunda, sözle menin ayn  süre ve 
fakat en fazla bir sene için yenilenmi  say ld  kabul edilmektedir. Türk 
Borçlar Kanununu md. 430/2’ye göre, “Belirli süreli sözle me, süresinin 
bitiminden sonra örtülü olarak sürdürülüyorsa, belirsiz süreli sözle meye 
dönü ür. Ancak, esasl  bir sebebin varl  halinde, üst üste belirli süreli 
hizmet sözle mesi kurulabilir”. TBK md. 430/son uyar nca; “Sözle menin 
fesih bildirimiyle sona erece i kararla t r lm  ve iki taraf da fesih bildiri-
minde bulunmam sa, sözle me belirsiz süreli sözle meye dönü ür”. BK md. 
339/son’da bu durumda sözle menin tecdit edilmi  say laca  belirtildi in-
den, ayn  süre ile yenilemenin (uzatma) varl  kabul edilmektedir. Yeni 
yasa ise, isabetli olarak belirsiz süreli sözle meye dönü meyi kabul etmi tir 

Maddede öncelikle halen yürürlükte olan yasadan farkl  olarak, belirli 
süreli i  sözle mesinin kurulmas na s n rlama getirildi i görülmektedir. Söz-
le menin ilk kez kurulmas nda herhangi bir neden aranmazken, ard  ard na 
kurulmas nda esasl  bir nedenin varl  öngörülmektedir. Bu noktada,  
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Kanunundan daha esnek yürürlükteki kanundan ise daha kat  bir düzenle-
menin getirildi i söylenmelidir. Yasada esasl  nedenlere yönelik herhangi 
bir aç kl k bulunmamakla birlikte, nedenlerin  Kanununa paralel olarak 
de erlendirilmesi isabetli olacakt r. 

Getirilen ikinci de i iklik, halen yürürlükteki düzenlemeden farkl  
olarak sürenin bitiminde i çinin çal maya ve i verenin de çal t rmaya de-
vam , yani örtülü irade beyanlar  ile sürdürülmesinde belirsiz süreli sözle -
meye dönü menin kabul edilmesidir. Belirtmek gerekir ki, bu noktada yeni 
bir sözle menin kurulmas  de il, sözle menin uzat lmas  sözkonusudur21. 
Dönü me, belirli süreli i  sözle mesinin yap lmas  için esasl  nedenin bu-
lunmamas  halinde sözkonusu olabilecektir. Ancak, taraflar n esasl  neden 
bulunmas na ra men aksini öngörmeleri yani aradaki ili kinin belirsiz süreli 
sözle meye dönü tü ünü kabul etmeleri de mümkündür. Öte yandan, mad-
dede sadece z mnen uzatma haline belirsiz süreli sözle meye dönü me so-
nucu ba lanm t r. Dolay s yla, belirli süreli i  sözle mesinin sona ermesin-
den sonra taraflarca aç kça yeni bir belirsiz süreli sözle menin kurulmas na 
engel bulunmamaktad r. 

Maddede öngörülen dönü me, sözle me süresinin uzat lmas  niteli i ta-
d ndan i çinin k deme ba l  haklar  bak m ndan ilk sözle me süresi de 

dikkate al nacakt r. Bu ba lamda, dönü menin ilk sözle menin süresinin biti-
mi ve çal maya devam ile gerçekle ti i, ancak k dem, ihbar, y ll k izin süresi 
gibi haklar bak m ndan tüm sürenin hesaba kat lmas  gerekti i söylenmelidir. 

Belirli süreli i  sözle mesine ili kin K md. 11 hükmünde, belirli sü-
reli i  sözle mesinin ilk kez kurulmas  ve ard  ard na yenilenmesi objektif 
nedenin varl na ba l  tutuldu undan, di er bir ifadeyle bu konuda yasada 
düzenleme oldu undan bu tür sözle melerin s n rland r lmas na ili kin TBK 
hükmünün K’na tabi i  ili kilerinde sözkonusu de ildir. Esasen bugün için 
de BK md. 339/1 hükmünün yani sözle me ili kisinin z mnen devam etti-
rilmesine sözle menin ayn  süre ve nihayet bir y l için yenilendi ine ili kin 
hükmün uygulanmas  mümkün de ildir22. Bu noktada, özel kanun olarak 

K’da hüküm bulundu undan, BK md. 339/1 gibi TBK 430/2’nin de i  
kanununa tabi sözle meler için uygulanabilirli i sözkonusu de ildir. Bunun-
la birlikte, hüküm Deniz  Kanununa ve Bas n  Kanununa tabi i  sözle -
meleri bak m ndan önem ta maktad r. Her iki yasada da belirli süreli i  söz-
                                                 
21  H.HONSELL/N.P.VOGT/W.WIEGAND, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art 

1-529 OR 4. Aufl., Basel 2007, Art 334 Rn.12 
22  G. ALPAGUT, 4857 Say l  Yasa Çerçevesinde Belirli Süreli  Sözle mesi, Mercek D., 

Ocak 2004, 89 
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le melerinin s n rland r lmas na ili kin hüküm bulunmamaktad r. Hatta De-
niz  Kanunu md 7’de sefer esas na göre i  sözle melerinin kurulabilece i 
kabul edilmektedir. Ancak 1475 say l  Yasa döneminde doktrin ve Yarg tay 
kararlar nda kabul edildi i üzere, yasada s n rlama yer almasa da, hakk n 
kötüye kullan lmas  yasa  ard  ard na kurulan belirli süreli i  sözle meleri-
nin kurulmas nda s n rlama olu turur. Bu noktada, esasen her iki yasada 
bo luk bulundu undan hareketle, TBK’nun yürürlü e girmesi ile birlikte 
TBK, Bas n K ve Deniz K kapsam ndaki i  sözle melerinin bir kereye 
mahsus olarak belirli süreli olarak kurulabilece i, esasl  neden olmad kça 
ard  ard na belirli süreli kurulamayaca  söylenmelidir. 

2. On Y ldan Uzun Süreli Sözle menin Feshi 
Yürürlükteki BK md. 343 hükmünde bir taraf n ya ad  müddetçe ya-

hut on seneden fazla süre için yap lm  hizmet sözle mesinin, on y l geçtik-
ten sonra i çi taraf ndan her zaman ve bir ayl k ihbar öneli tan narak feshedi-
lebilece i öngörülmü tür. Hükmün kabul edilmesindeki temel gaye, ki isel 
özgürlü ün korunmas d r. Taraflar n sözle meyle belirli bir süreden daha 
fazla ba l  kalmalar  ki isel özgürlü ün ve bununla ba lant l  olarak ekono-
mik özgürlü ün a r  derecede s n rlanmas n  ifade eder. Ayr ca sosyal poli-
tikaya ili kin nedenlerden de uygun görülmez23. Bununla birlikte, özellikle  
Kanununun kabulünden sonraki dönemde, sözle menin kurulmas  için objek-
tif neden gereklili inin aranmas  kar s nda, sözle me süresinin de objektif 
nedenle ba lant l  olarak de erlendirilmesi gerekti i, on y ll k bir süreyi ge-
rektiren objektif nedenden kural olarak sözedilemeyece i, kald  ki uygula-
mada da bu denli uzun süreli sözle meye rastlanmad  söylenmelidir. 

TBK md. 430/3 uyar nca; “Taraflardan her biri, on y ldan uzun süreli 
hizmet sözle mesini on y l geçtikten sonra, alt  ayl k fesih bildirim süresine 
uyarak feshedebilir. Fesih, ancak bu süreyi izleyen ayba nda hüküm ifade 
eder”. Bu ba lamda TBK ile öncelikle her iki tarafa da on y ll k sürenin 
dolmas ndan sonra fesih hakk  tan nd  görülmektedir. Doktrinde hüküm 
bu noktada ele tirilmektedir24. Yine, bir di er ele tiri noktas  on y ll k süre-
nin uzun oldu u yolundad r25. Benzer bir hüküm içeren AMK § 624’de fe-
                                                 
23  G. ALPAGUT, Belirli Süreli Hizmet Sözle mesi, stanbul 1998, 173 ve orada belirtilen 

yazarlar 
24  P. SOYER, Hizmet Sözle mesinin Sona Ermesine li kin “Yeni” Türk Borçlar Kanunu 

Hükümleri ve  Hukuku Bak m ndan Önemi, Sicil D., Haziran 2011, S. 22, 13 
25  SOYER, Sicil, 13; STREIFF/von KAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5. 

Auflage, Zurich 1992, Art 334 N.9; ZK-OR STAEHELIN, Obligationenrecht, Teilband 
V 2c, Der Arbeitsvertrag, Art. 319-330a, 2006, Zurich-Basel-Genf, Art 334; P.SOYER, 
Türk Borçlar Kanunu Tasar s n n “Genel Hizmet Sözle mesi”ne li kin Baz  Hükümleri 
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sih hakk  be  y l n doldurulmas ndan sonra sadece i çiye tan nm t r. Üçün-
cü ele tiri noktas  ise, halen yürürlükteki BK md. 343 hükmünde yer alan 
bir ayl k bildirim süresinin sviçre Borçlar Kanununa paralel olarak alt  aya 
ç kar lmas d r26. Belirtmek gerekir ki, hüküm K’na tabi i  ili kilerinde de 
uygulama alan  bulacakt r. 

3. Belirli Süreli  sözle mesinin Süresinden Önce Hakl  Neden 
Olmaks z n Feshi 

a.Sözle menin i veren taraf ndan feshi 
Bilindi i gibi belirli süreli i  sözle mesinin hakl  bir neden olmaks z n 

i veren taraf ndan feshi halinde doktrindeki bask n görü  ve Yarg tay içti-
hatlar  uyar nca sözle menin sona erdi i ve i çinin bakiye sözle me süresine 
ili kin ücreti tutar nda tazminat talep hakk  bulundu u kabul edilmektedir27. 
Yeni Borçlar Kanununda ise, bu konuda aç k bir düzenleme yap larak belir-
tilen esas yasaya aktar lm t r. 

TBK md. 438 uyar nca “ veren hakl  sebep olmaks z n, hizmet söz-
le mesini derhal feshederse,…belirli süreli sözle melerde ise, sözle me sü-
resine uyulmamas  durumunda, bu sürelere uyulmu  olsayd  kazanabilece i 
miktar , tazminat olarak isteyebilir”.  Kanununda belirli süreli i  sözle -
mesinin haks z surette i veren taraf ndan feshine yönelik düzenleme bulun-
mad ndan, TBK md. 438  Kanununa tabi i  sözle meleri bak m ndan da 
uygulama alan  bulacakt r. 

Bu ba lamda TBK md. 438 hükmü; sözle menin haks z fesihle sona 
erece ini, i çinin bakiye sözle me süresine ili kin ücreti tutar nda tazminat 
talep edebilece ini öngörürken, 3. f krada ayr ca bir tazminat talebine de 
imkan tan m t r. TBK md. 438/3 hükmüne göre; “Hakim, bütün durum ve 
ko ullar  göz önünde tutarak, ayr ca miktar n  serbestçe belirleyece i bir 
tazminat n i çiye ödenmesine karar verebilir; ancak belirlenecek tazminat 
miktar , i çinin alt  ayl k ücretinden fazla olamaz”. sviçre Hukukunda mad-
de metninde “tazminat” olarak yer almas na ra men, hakim taraf ndan tak-
dir edilecek bu ödemenin bir “medeni ceza” niteli i ta d  kabul edilmek-
te28, bir k s m yazarlar ayr ca tazmin edici i levin bulundu unu da ileri sür-
                                                                                                                            

Üzerine Dü ünceler, 161 
26  SOYER, Hizmet Sözle mesinin Sona Ermesine li kin “Yeni” Türk Borçlar Kanunu 

Hükümleri ve  Hukuku Bak m ndan Önemi, 13 
27  Bu konudaki tart malar için bkz. SÜZEK, 668 vd; ALPAGUT, Belirli Süreli Hizmet 

Sözle mesi, 177 vd. 
28  STREIFF/von KAENEL, N.17 zu Art 337c ve N.1 zu Art 336 a; Ayn  yönde, BGE 116 

II 300; BGE 120 II 209, BGE 123 V 5 
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mektedirler. Bu noktada ise “sui generis tazminat” olarak da nitelenebilmek-
tedir. Bu görü e göre önleme i levine sahip medeni ceza, ayn  zamanda ma-
nevi zarar n ölçülü olarak giderilmesine de hizmet eder. Do rudan bir zara-
r n giderimine yönelik olmad ndan, somut maddi veya manevi zarar n 
ispat  gerekmez. Amaç haks z feshin ki ilik haklar n  zedelemesi kar s nda 
bir yapt r m n uygulanmas d r29. Yasakoyucu, haks z feshin kural olarak 
ki ilik haklar n  zedeledi inden hareket ederek bir medeni ceza öngördü-

ünden, hakimin somut olayda ayr ca ki ilik haklar n n zedelenme derecesi-
ni ortaya koymas  gerekli de ildir. Hakim hukuk ve hakkaniyet dairesinde 
karar verirken objektif bir de erlendirme yapar ve bu noktada i verenin dav-
ran n , ki ilik haklar ndaki zedelenmenin derecesini (i çinin ya  ve ya am 
ko ullar n , çal ma süresini, feshe ili kin özel durumlar ), fesihle ortaya 
ç kan hukuka ayk r l n a rl n , taraflar n ekonomik durumlar n , i çinin 
ortak kusurunu dikkate al r30. Hüküm nispi emredici nitelikte oldu undan, 
alt  ayl k üst s n r n i çi lehine art r lmas  mümkündür. 

Belirli süreli i  sözle mesinin süresinden önce haks z feshi halinde 
TBK md. 438/3’de öngörülen ayr ca tazminat talep hakk , k dem tazminat  
niteli inde de ildir. Bu ba lamda haks z fesihle sözle me hukuken ve fiilen 
sona erdi inden bir y ll k k deme sahip i çi k dem tazminat  talep edebile-
cektir. 

Bakiye süreye ili kin ücret talebine esas ücretin ç plak ücret mi giydi-
rilmi  ücret mi olaca  konusunda sviçre Hukukunda ç plak ücretin yan n-
da, i çiye sa lanan tüm parasal de erlerin dikkate al naca  kabul edilmekte 
ise de, Türk Hukukunda ç plak ücretin esas al nmas  gerekti i benimsen-
mektedir. 

Belirli süreli i  sözle mesinin süresinden önce hakl  neden olmaks z n 
feshi haline ili kin bir cezai art n kararla t r ld  durumlarda, kural olarak 
i çinin ya cezai art  veya TBK md. 438/1 uyar nca bakiye süreye ili kin 
ücreti talep edebilece i kabul edilir. Me er ki, sözle mede ifa yan nda cezai 
art öngörülmü  olsun. Bu olas l kta i çinin cezai art yan nda bakiye süreye 

ili kin ücret tutar nda tazminat  talep etmesine bir engel bulunmaz. Cezai 
art ile hakimin 6 ayl k ücret tutar na kadar takdir edebilece i tazminat ara-

s ndaki ili kiye gelince, kural olarak cezai art n kararla t r lm  olmas yla 

                                                 
29  BGE 121 III 68 
30  STREIFF/von KAENEL, Art 337c, N.11; HONSELL/VOGT/WIEGAND, Art 337c 

Nr.5. Hamile i çinin i  sözle mesinin ask da oldu u s rada i veren taraf ndan hakl  ne-
den olmaks z n feshinde, Federal Mahkeme 3 ayl k tazminata hükmetmi tir (BGer ARV 
2001, 40) 
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taraflar n bu yöndeki iradelerini ortaya koyduklar  kabul edilmelidir31. Di er 
bir ifadeyle, esasen TBK 438/3’de öngörülen medeni cezan n cezai arta 
dahil oldu u kabul edilmeli ve bu olas l kta cezai arta hükmedilmesi ile 
yetinilmelidir. Ancak, kararla t r lan tutar n salt bakiye sözle me süresine 
ili kin ücret tutar nda veya daha az olmas  durumunda, TBK md. 438 hük-
münün emredici niteli i devreye girecektir. Bu noktada i çinin cezai art  
a an zarar n n tazminini talep etmesi mümkündür. Dolay s yla TBK md. 
180’in alacakl n n borçlunun kusuru bulundu unu ispat art yla cezai art  
a an tutar  istemesinin mümkün oldu una ili kin hükmü de dikkate al nd -

nda, i çinin cezai art  a an zarar n varl n  ispat ko uluyla ayr ca tazmi-
nat talep edilebilece i, buna 438/3 hükmünün de dahil oldu u kabul edilme-
lidir. 

TBK md. 438 hükmünde dikkati çeken bir di er husus; t pk  BK md. 
325 hükmünde oldu u gibi i çinin hak kazand  miktardan bir k s m indi-
rimlerin yap lmas n n öngörülmesidir. TBK md. 438/2 uyar nca; “Belirli 
süreli hizmet sözle mesinde i çinin hizmet sözle mesinin sona ermesi yü-
zünden tasarruf etti i miktar ile ba ka bir i ten elde etti i veya bilerek elde 
etmekten kaç nd  gelir, tazminattan indirilir”. 

Esasen sviçre ve Alman Hukukunda da mevcut bu düzenlemenin 
amac , i çinin bu durumda kendi ç kar na bir yarar sa lamas n n önlenmesi-
dir. Dolay s yla akitler hukukunda ifa etmemenin di er akit taraf n ilave 
zenginle mesine yol açmamas na ili kin genel kural, i  sözle mesinde de 
kendini göstermi  ve (BK. md. 438/2, BK.md. 324, 337/c; AMK § 615 ve 
Feshe Kar  Koruma Yasas  § 11)’de aç kça düzenlenmi tir. 

Yarg tay kararlar nda da, bakiye süreye ili kin ücret tutar nda tazmi-
nattan, davac n n i i yapmamas ndan dolay  tasarruf etti i veya bu süre için-
de çal t  ve ba ka i te kazand  veya kasten kaç nd  eylerin mahsubu 
yap ld ktan sonra kalan miktara hükmedilmesi gerekti i belirtilmekte ve 
mahkemece bu konuda ara t rma yap lmas  gerekti ine hükmedilmektedir. 
Belirtmek gerekir ki, bu konudaki tespitin nas l gerçekle tirildi i yönünde 
içtihatlarda herhangi bir veriye rastlanmamaktad r. Doktrinde indirimi gere-
ken de erlere ili kin ispat yükünün MK md. 6’daki genel kurala uygun ola-
rak i verende oldu u kabul edilmektedir32. Yarg tay ise, BK md. 325/2’de 
                                                 
31  sviçre Hukukunda alt  ayl k üst s n ra ili kin düzenlemenin nispi emredici oldu undan 

hareket edilmekte ve bunun art r lmas  mümkün oldu u gibi, ilave cezai art kararla t -
r lmas  da mümkün görülmektedir HONSELL/VOGT/WIEGAND, Art 337c, Rn.8). 

32  K.TUNÇOMA , “Borçlar Kanunu ve  Mevzuat  Aç s ndan i Kabulden Kaç nma”, 
Sosyal Siyaset Konferanslar , 101; E. AKY T,  ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bak -
m ndan çinin Ba ka te Çal mas , Ankara 1995, 174 
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yer alan indirim hükmünün, alaca n hesab na ili kin bir itiraz  ifade etti i-
ni, indirime konu olan de erlerin birer kar  alacak olmad n  belirterek, 
madde hükmünün taraflar n iste i olup olmad na bak lmaks z n mahke-
mece re’sen uygulanmas  gerekti ini kabul etmektedir33. Yüksek Mahke-
me’ye göre “bu konuda gerekli ara t rmaya gidilmeli, i çinin sözle menin 
feshinden sonraki dönem içinde ba ka bir i ten gelir elde edip etmedi i ya 
da i  aray p aramad  ara t r larak sonuca gidilmelidir”34. 

b. Sözle menin i çi taraf ndan feshi 
Halen yürürlükteki mevzuatta belirli süreli i  sözle mesinin i çi tara-

f ndan süresinden önce hakl  neden bulunmaks z n feshine ili kin hukuki 
sonuçlar  düzenleyen BK md. 325 paralelinde özel bir hüküm bulunmamak-
tad r. K md. 23 hükmünde, “yeni i verenin sorumlulu u” ba l  alt nda, 
belirli süreli i  sözle mesinin süresinin bitiminden önce i ini b rak p ba ka 
bir i verenin i ine giren i çinin sözle meyi bu suretle feshinden dolay  yeni 
i verenin sorumlulu u düzenlenmi tir. Madde de sözle menin bu suretle 
feshinden dolay  “i çinin sorumlulu u” yan nda hükmü ile esasen yeni i ve-
renin sorumlulu u düzenlenmi tir. çinin sorumlulu u BK md. 96 kapsa-
m nda zarar n ve zarar miktar n n ispat  ko uluna ba l d r. Ku kusuz zarar 
bulunmamakla birlikte sözle mede bir cezai art n kararla t r ld  hallerde 
de i veren bu cezai art  talep edebilecektir. 

Türk Borçlar Kanunu md. 439’da konuya ili kin özel bir hüküm geti-
rilmi  olup, hükmün içeri i sviçre Borçlar Kanununun 337 d maddesinden 
aynen al nm t r. TBK md. 439 hükmü uyar nca; 

“ çi, hakl  sebep olmaks z n i e ba lamad  veya aniden i i b rakt  
takdirde i veren, ayl k ücretin dörtte birine e it bir tazminat isteme hakk na 
sahiptir. verenin, ayr ca ek zararlar n n giderilmesini isteme hakk  da 
vard r. 

veren zarara u ramam sa veya u rad  zarar i çinin ayl k ücreti-
nin dörtte birinden az ise, hakim tazminat  indirebilir. 

Tazminat hakk  takas yoluyla sona ermemi se i veren, i çinin i e ba -
lamamas ndan veya i i b rakmas ndan ba layarak otuz gün içinde, dava 
veya takip yoluyla bu hakk n  kullanmak zorundad r. Aksi takdirde, tazminat 
isteme hakk  dü er”. 

Belirtmek gerekir ki, hüküm esasen belirli süreli i  sözle melerinde 
                                                 
33  YHGK 07.03.1956, 23/19; Y9HD, 12.06.1967, 5377/5485; YHGK., 01.02.1984, 

1981/9-761, 1984/52, YKD A ustos 1984, 1144-1147 
34  Y9HD, 05.02.2010, 2009/9593, 2010/2288 www.hukukturk.com 
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oldu u gibi belirsiz süreli sözle melerde de uygulama alan  bulacakt r. An-
cak, belirsiz süreli i  sözle mesinin süresinden önce usulsüz feshi K md. 
17’de düzenlendi inden, hüküm K kapsam ndaki belirli süreli i  sözle me-
leri ile BK’na tabi belirli ve belirsiz süreli i  sözle melerine uygulanacakt r. 

TBK md. 439’da i  sözle mesinin i çi taraf ndan süresinden önce hak-
l  bir neden olmaks z n feshi için öncelikle (maktu) bir tazminat öngörülmü  
ve i verene, i çinin ayl k ücretinin dörtte birine e it bir tazminat talep hakk  
tan nm t r. Düzenleme, uygulamada özellikle zarar n varl n  ve zarar n 
miktar n  ispat güçlü ü kar s nda, i veren taraf ndan herhangi bir talepte 
bulunulmas n n yaratt  güçlüklerin giderilmesi bak m ndan isabetlidir. 
Ayl k ücretin dörtte biri tutar ndaki tazminat i çinin belirli bir çal ma süre-
sine sahip olmas na ba l  k l nmam t r. Dolay s yla, i çinin hakl  bir neden 
olmaks z n i e hiç ba lamamas  gibi, ba lad ktan sonra hemen b rakmas  
durumunda da tazminat talep hakk  do acakt r. Ayr ca ek zararlar n tazmini 
talebi ise, ku kusuz zarar n ve miktar n n ispat na ba l d r. Bu zarar kapsa-
m nda, i verenin ayn  nitelikte bir i çi buluncaya kadar i in yap lmamas  
nedeniyle u rad  kazanç kayb , örne in anahtar nitelikteki i çinin i i b -
rakmas n n üretimde kesintiye neden olmas , i in di er i çilerle yerine geti-
rilmesi için ödenen fazla çal ma ücretleri, i in geçici olarak d ar dan üçün-
cü bir ki iye yapt r lmas , yeni i çiye ödenecek ücret gibi kalemler fark  yer 
al r. Ku kusuz zarar n tazmini ayn  zamanda manevi zarar  da içermektedir 

Maddenin ikinci f kras nda i veren için bir zarar do mam  veya zarar 
i çinin ayl k ücretinin dörtte birinden az ise, hakimin tazminat  indirebilece-
i hükme ba lanm t r. Bu noktada, düzenlemenin maktu tazminat niteli-
inden ayr ld  söylenebilir. verenin zarara u ramad  veya zarar n ayl k 

ücretin dörtte birinden az oldu una ili kin ispat yükü i çidedir35. çi ispat 
yükünü, i verenin derhal yeni bir i çi buldu unu veya zarar n önlenmesi ya 
da azalt lmas  için gerekli tedbirleri almad n , bu ba lamda yeni i çi bul-
mak için çaba sarfedilmedi ini ispat vas tas yla yerine getirilebilir36. 

Maddede tazminat talep hakk  bir hak dü ümü süresine ba lanm t r. 
Buna göre; tazminat hakk n n takas yoluyla sona ermedi i hallerde, i veren, 
i çinin i e ba lamamas ndan veya i i b rakmas ndan ba layarak otuz gün 
içinde dava veya takip yoluyla bu hakk n  kullanmak zorundad r. Tazminat 
hakk n n ücret alaca ndan takas yoluyla sona ermesi TBK md. 407/2’nin 
ko ullar na ba l d r. Madde uyar nca, “i veren, i çiden olan alaca  ile üc-

                                                 
35  HONSELL/VOGT/WIEGAND, Art 337d, Rn.1; STREIFF/von KAENELL, Art 337d, 

N.4 
36  STREIFF/von KAENELL, 337d, N.6 
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ret borcunu i çinin r zas  olmad kça takas edemez. Ancak, i çinin kasten 
sebebiyet verdi i yarg  karar yla sabit bir zarardan do an alacaklar, ücre-
tin haczedilebilir k sm  kadar takas edilebilir”. Bu ba lamda, i çinin i  söz-
le mesini haks z feshi nedeniyle i verenin hak kazand  ayl k ücretin dörtte 
biri tutar ndaki alaca , ancak i çinin r zas n  almak kayd yla ücretten kese-
bilecektir. Di er olas l k, yani maktu tazminat n i çinin r zas  olmaks z n 
ücret borcundan edilebilmesi ise pratik olarak mümkün de ildir. Zira, takas 
için bu konuda bir mahkeme karar n n varl  aran rken, tazminat talep hak-
k  için 30 günlük hak dü ümü süresi öngörülmü tür. Belirtilen süre içinde 
bir mahkeme karar n n al nmas  fiilen mümkün görünmemektedir. Öte yan-
dan, BK md. 407’nin kapsam na salt ücret alaca n n girdi i kabul edilirse, 
i çinin i verenden olan di er alacaklar ndan bu tazminat n kesilmesi müm-
kün olabilecektir. 

Belirtmek gerekir ki, tazminat talep hakk  otuz günlük hak dü ümü sü-
resine ba lanm  olup, bu sürenin sadece maktu tazminat için mi öngörül-
dü ü, ayr ca u ran lan zarar n talep edilmesinin de bu süreye tabi olup ol-
mad  konusunda bir aç kl k bulunmamaktad r. Öyle ki, ço u kez otuz gün-
lük süre içinde i verenin u rad  zarar n miktar  veya özellikle ayr ca zara-
ra u ray p u ramad  belirli olmayabilir. Belirtmek gerekir ki, sviçre Hu-
kukunda maktu tazminat n 30 günlük hak dü ümü süresine tabi oldu u ayr -
ca zarar n giderimi talebine genel hükümler gere ince 10 y ll k zamana m  
süresinin uygulanaca  kabul edilmektedir37. Esasen bu yorum amaca uy-
gundur. Zira, otuz günlük süre tazminat talebi için oldukça k sa olup, bu 
süre içinde zarar n ortaya ç kmas  veya miktar n bilinmesi ço u kez müm-
kün de ildir. 

4. Belirsiz süreli hizmet sözle mesinin feshi 
a. Süreli fesih 
TBK md. 431’de taraflar n belirsiz süreli i  sözle mesini süreli fesih 

hakk  düzenlenmi , 432 hükmünde ise bildirim süreleri düzenlenmi tir. K 
md. 17 hükmünde bu konuda özel düzenleme bulundu undan esasen süreli 
feshe ili kin hükümlerin  Kanununa tabi i  ili kileri bak m ndan uygulama 
alan  bulmayaca  söylenmelidir. TBK md. 432/4 hükmünde hizmet söz-
le mesinin pe in ödeme suretiyle feshi düzenlenmi  ve bu konuda  Kanu-
nu ile paralellik sa lanm , 5. f krada ise fesih bildirim sürelerinin her iki 
taraf için de ayn  olmas  zorunlulu u getirilerek, sözle mede farkl  süreler 
öngörülmü se, her iki tarafa da en uzun olan bildirim süresinin uygulanmas  
                                                 
37  HONSELL/VOGT/WIEGAND, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art 337d, 

Rn.1; STREIFF/von KAENELL, Art 337d, N.8 



 

- 147 - 

kabul edilmi tir. Bilindi i gibi,  Kanununa tabi sözle meler bak m ndan 
Yarg tay taraf ndan bu konuda kabul edilen esas, i çi için kararla t r lan 
bildirim süresinin daha uzun olamayaca  yönündedir. Bu noktada, Yarg tay 
kararlar  esasen mevcut BK hükmünden ayr lmakta, farkl  bildirim süreleri-
nin kararla t r lamayaca  yolundaki BK. md. 340/3 hükmü nispi emredici 
nitelikte kabul edilerek çözüme var lmaktad r. Bu noktada ortaya ç kan soru, 
acaba TBK’nun düzenlemesi ile mevcut içtihat n de i tirilmesi gerekmekte 
midir? Kan mca i  hukukunun niteli i dikkate al nd nda mevcut içtihad n 
korunmas n n isabetli olaca  söylenmelidir. 

b. Fesih Hakk n n Kötüye Kullan lmas  
TBK md. 434 hükmünde, hizmet sözle mesinin fesih hakk n n kötüye 

kullan larak sona erdirildi i durumlarda, i verenin i çiye bildirim süresine 
ait ücretin üç kat  tutar nda tazminat ödemekle yükümlü oldu u öngörül-
mü tür. Bu noktada K ile paralellik sa lanm t r. K md. 17’de fesih hak-
k n n kötüye kullan lmas  aç kça düzenlendi inden bu konuda TBK hükmü 
uygulanmaz. 

5. Hakl  Nedenle Fesih 
a. ekil art  
TBK md. 435 uyar nca “Taraflardan her biri, hakl  sebeplerle sözle -

meyi derhal feshedebilir. Sözle meyi fesheden taraf, fesih sebebini yaz l  
olarak bildirmek zorundad r. 

Sözle meyi fesheden taraftan, dürüstlük kurallar na göre hizmet ili ki-
sini sürdürmesi beklenemeyen bütün durum ve ko ullar hakl  sebep say l r”. 

Görüldü ü gibi, Kanunda bu konuda getirilen önemli bir de i iklik; 
sözle meyi fesheden taraf n fesih sebebini yaz l  olarak bildirmesi zorunlu-
lu udur. Bilindi i gibi,  Kanununda sadece süreli fesih sebeplerinin yaz l  
olarak bildirilmesi öngörülmü  olup, hakl  nedenle fesihte böyle bir zorunlu-
luk bulunmamaktad r. Bu noktada sviçre Borçlar Kanunundan da 
ayr l nm t r. BK md. 337/1’e göre, feshe muhatap olan taraf n talep etmesi 
halinde fesih nedeninin yaz l  olarak bildirilmesi gerekir. Doktrinde, yaz l  
eklin bir geçerlilik ko ulu olarak kabul edilmesi gerekti i ve i  kanunlar na 

tabi i  ili kilerine de uygulanmas  gerekti i ileri sürülmektedir38. Dolay s y-
la konu  Kanununda hakl  feshin düzenlenmi  olmas  kar s nda bo luk 
bulundu undan söz edilebilir mi, noktas nda toplanmaktad r. Ku kusuz bu-
nunla ba lant l  olarak de erlendirilmesi gereken husus, acaba K’da süreli 
                                                 
38  SOYER, Hizmet Sözle mesinin Sona Ermesine li kin “Yeni” Türk Borçlar Kanunu 

Hükümleri ve  Hukuku Önemi, 14 
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fesih için yaz l  ekil ko ulu öngören yasa koyucunun, hakl  nedenle fesih 
için bu ko ulu öngörmemesi bilinçli bir tercihin sonucu mudur? 

 kanununun yürürlü ü ile birlikte, doktrinde süreli fesih için yaz l  
ekil art  öngörülürken, hakl  nedenle fesih yaz l  ekil art  öngörülmemesi 

ele tirilmi tir. Ku kusuz  Kanununda bu yönde bir düzenleme yapma ge-
reklili inden söz edilebilir, bu ayr  bir tart ma konusudur. Ancak yasa ko-
yucunun bir yandan ekle ili kin düzenleme getirirken di er yandan bu dü-
zenlemeyi sadece süreli fesih için öngörmü  olmas  bilinçli bir tercihin so-
nucu olarak de erlendirilmelidir. Nitekim, süreli fesih ayr  bir usule tabi 
tutulmu , i  güvencesine tabi olanlar için belirli hallerde savunma al nmas  
öngörülmü tür. Dolay s yla yasada bo lu un varl ndan söz etmek kan mca 
mümkün de ildir. Zira, hakl  nedenle fesih için ekil art  getirilmeyerek 
yasakoyucu tercihini ve iradesini ortaya koymu tur. Bo luk kavram n n bu 
denli geni  tutulmas  kavram n özüne ayk r  oldu u gibi, hukuk güvenli ine 
de ayk r d r. Üstelik hakl  nedenle feshin özünde sözle meye devam n kat-
lan lamaz, beklenilemez hallerde sözle menin sona erdirilmesi imkan n n 
yatt  dikkate al nd nda, bu yaz l  ekil art n n bir geçerlilik art  olarak 
de erlendirilmesinin isabet derecesi de tart mal d r. 

a. Hakl  nedenle fesihte zarar n giderimi talebi 
TBK md. 437 uyar nca; “Hakl  fesih sebepleri, taraflardan birinin 

sözle meye uymamas ndan do mu sa o taraf, sebep oldu u zarar , hizmet 
ili kisine dayanan bütün haklar göz önünde tutularak, tamamen gidermekle 
yükümlüdür. 

Di er durumlarda hakim, bütün durum ve ko ullar  göz önünde tuta-
rak hakl  sebeple feshin maddi sonuçlar n  serbestçe de erlendirir”. Bilin-
di i gibi BK md. 345’de benzer bir hüküm yer almaktad r. 

sviçre Hukukunda feshin kusura dayanmas  konusunda yasada aç k 
bir hüküm bulunmamas na ra men, sözle meye ayk r l n kusura dayanma-
s  gerekti i ve bunun yasakoyucunun iradesine uygun oldu u kabul edil-
mektedir. Feshedenin de kusurunun varl  halinde ise, maddenin ikinci f k-
ras n n uygulanaca  belirtilmektedir. Burada ifadaki ç kar n yerine getiril-
mesi gerekti i, yani feshedenin i  ili kisi fesih öneline uyulsayd  elde ede-
ce i veya belirli süreli sözle mede süreye uyulmu  olsayd  bulunaca  du-
rumun sa lanmas  amaçlan r39. 

Tazminat talebinde i  ili kisinden do an tüm haklar dikkate al nmas  
gerekti inden, i veren taraf ndan hakl  nedenle fesihte kaybedilen kazanç, 
                                                 
39  HONSELL/VOGT/WIEGAND, Art 337c, N.1 
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fazla çal ma ücretleri bu kapsamda yer al r. çi taraf ndan feshin yap lmas  
durumunda ise, ücret kayb  zarar olarak ortaya ç kar. Bu belirli süreli i  söz-
le melerinde sürenin bitimine kadar elde edilecek ücret, belirsiz süreli i  
sözle mesinde ise bildirim süreleri içinde elde edilecek ücreti ifade eder40. 

 Kanunu md. 26/2 hükmünde, sadece 24/2 ve 25/2 uyar nca i çi veya 
i veren taraf ndan maddede öngörülen süre içinde i  sözle mesini fesheden-
lerin di er taraftan tazminat haklar n n sakl  oldu u hükme ba lanm t r. 
Esasen ahlak ve iyiniyet kurallar na uymayan haller ve benzerleri sözle me-
nin kusura dayal  olarak feshedildi i halleri ifade etmektedir. Bu itibarla  
Kanununda bu konuda bo luk bulunmad  söylenmelidir. 

6. Belirsiz süreli sözle mede haks z (usulsüz) fesih 
a. Sözle menin i veren taraf ndan feshi 
BK md. 438/1 uyar nca; “i veren, hakl  neden olmaks z n hizmet söz-

le mesini derhal feshederse i çi, belirsiz süreli sözle melerde, fesih bildirim 
süresine… uyulmu  olsayd  kazanabilece i miktar  tazminat olarak isteyebi-
lir”. Madde metni ihbar tazminat n  düzenlemi  olup, K md. 17’de bu 
konuda hüküm bulundu undan BK hükmü uygulama alan  bulmaz. 

Bununla birlikte, üçüncü f krada yer alan ve hakimin bütün durum ve 
ko ullar  göz önünde tutarak ayr ca miktar n  serbestçe belirleyece i bir 
tazminat n i çiye ödenmesine karar verebilece i yolundaki hüküm yukar da 
da belirtildi i gibi bir medeni ceza niteli indedir. Bu konuda  Kanununa 
tabi i  sözle melerinde, TBK 438/3’ün uygulanabilirli inden söz edilebilir 
mi?  Kanunu ile Borçlar Kanunu aras nda ba lant n n kurulmam  olmas , 
Yasan n birçok hükmünde oldu u gibi bu konuda da sorunlar  ortaya ç kar-
maktad r.  Kanununda ihbar tazminat  düzenlenmi  ve fesih hakk n n kö-
tüye kullan lmas na ili kin kötüniyet tazminat  düzenlenmi tir. Yine, 1475 
say l  K md. 13/son’da “taraflar n ayr ca tazminat isteme haklar  sakl d r” 
eklindeki hüküm 4857 say l  Kanuna al nmam t r. Ancak ihbar tazminat -

n n salt çal t r lmayan sürelere ili kin ücretin bir tazminat olarak ödenmesi-
ni amaçlad  dikkate al nd nda, usulsüz fesihle ayn  zamanda ki ilik hak-
lar n n zedelenmesinin sözkonusu olabilece i ve bunun yasada aç k hüküm 
olsa da olmasa da talep edilebilece i kabul edilmelidir. Bu noktada, K’na 
tabi bir i  sözle mesinin usulsüz feshinde ihbar tazminat n n yan nda ayr ca 
bir tazminata hükmedilmesi ancak ki ilik haklar n n zedelenmesinden, di er 
bir ifadeyle manevi zarar n varl ndan söz edilebildi i noktada mümkün-
                                                 
40  SOYER, Hizmet Sözle mesinin Sona Ermesine li kin “Yeni” Türk Borçlar Kanunu 
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dür41. Ortaya ç kan ikinci soru ise, i  güvencesine tabi i çi bak m ndan bu 
hükmün uygulan p uygulanmayaca , K md. 21/son hükmünün engel olu -
turup olu turmad d r. 

7. Taraflardan birinin ölümü 
TBK’da i çi ve i verenin ölümünün i  sözle mesine etkisi de özel ola-

rak düzenlenmi tir. TBK md. 440 uyar nca “Sözle me, i çinin ölümüyle 
kendili inden sona erer. veren, i çinin sa  kalan e ine ve ergin olmayan 
çocuklar na, yoksa bakmakla yükümlü oldu u ki ilere, ölüm gününden ba -
layarak bir ayl k; hizmet ili kisi be  y ldan uzun süre devam etmi se, iki 
ayl k ücret tutar nda bir ödeme yapmakla yükümlüdür”. 

Bilindi i gibi halen yürürlükte bulunan BK md. 347/1 hükmünde de 
hizmet akdinin i çinin ölümü ile son bulaca  yer almakta olup, bu sonuç i  
sözle mesinin ki isel bir ili ki kurmas  ve i çinin ki ili inin ta d  önem-
den kaynaklan r. TBK bak m ndan üzerinde durulmas  gereken husus i ve-
rene; i çinin geride kalanlar na ödeme yapma yükümü getirilmi  olmas d r. 

1475 say l  K md. 14 uyar nca, i çinin ölümü k dem tazminat na hak 
kazand ran hallerdendir. Tazminat alacakl s  kanuni mirasç lard r. Oysa 
TBK md. 440’da öngörülen tazminat kanuni mirasç l k s fat na ba l  olmak-
s z n, i çinin e ine ve ergin olmayan çocuklar na bunlar yoksa bakmakla 
yükümlü oldu u ki ilere tan nm t r. Dolay s yla, adeta destek unsurundan 
hareket edilmi tir. Öte yandan k dem tazminat  talep hakk  i çinin bir y ll k 
k deme sahip olmas  halinde mevcutken, TBK md. 440 hükmünde i çinin 
k demine bak lmaks z n bir ayl k ücret tutar nda ödeme, hizmet ili kisinin 
be  y ldan uzun süre devam etmesi durumunda ise, iki ayl k ücret tutar nda 
ödeme öngörülmü tür. Dolay s yla hak kazanma k deme ba lanmam , k -
demin art  ile miktar art r lm t r. 

 Kanununun kapsam na giren i çiler bak m ndan TBK md. 440 
hükmünde öngörülen tazminat hükmünün uygulanabilmesi, ku kusuz ancak 
bu konuda  Kanununda bo luk bulundu unun tespiti art yla mümkündür. 
Doktrinde her iki kurum aras ndaki farkl l ktan hareket edilerek, özellikle 
BK md. 440 hükmünde k dem art n n aranmam  olmas  kar s nda ayr , 
ba ms z bir tazminat hükmünün söz konusu oldu u kabul edilmektedir. 
Buna göre, i çinin ölümü halinde mirasç lar n k dem tazminat  talep hakla-
                                                 
41  Ayr ca bkz. SOYER, Hizmet Sözle mesinin Sona Ermesine li kin “Yeni” Türk Borçlar 

Kanunu Hükümleri ve  Hukuku Önemi, 17.Yazar genel hüküm niteli i ta mas  nede-
niyle TBK 438/3 hükmünün  Kanununun kapsam na giren i  ili kilerinde de uygula-
naca n , ancak ortaya ç karaca  maddi külfet nedeniyle bu durumun ele tiri konusu 
olu turaca n  belirtmektedir. 
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r n n varl , ayr ca BK md. 440’daki tazminat n talep edilebilmesini engel-
lemez. K dem tazminat na hak kazan lmayan hallerde, sadece BK md. 
440’da düzenlenen tazminat talep edilebilirken, k dem tazminat na hak ka-
zan lmas  halinde ayr ca k dem tazminat  da talep edilebilecektir42. 

Hükmün sviçre Borçlar Kanunundan al nmas  ve Türk Hukukunda 
esasen k dem tazminat  ile ba lant  kurulmam  olmas  isabetli de ildir. 
sviçre Borçlar Kanunu md. 338’de düzenlenen bu ödeme, sonraya etkili 

ücret talep hakk  olarak nitelenmekte ve md. 339b uyar nca sa lanan k dem 
tazminat ndan ba ms z oldu u kabul edilmektedir43. Di er bir i fadeyle 
her iki tazminat n birlikte talep edilmesi mümkündür. Bununla birlikte, her 
iki ödemenin alacakl s  ayn  ki ilerdir. Ancak sviçre Hukukunda, Türk Hu-
kukundan farkl  olarak k dem tazminat na hak kazanma artlar  ve miktar  
oldukça dü üktür. Art. 339b uyar nca en az 50 ya nda olan ve 20 y l veya 
daha fazla k deme sahip olan i çi k dem tazminat na hak kazan r. K dem 
tazminat n n miktar  yaz l  anla ma, i  sözle mesi veya toplu i  sözle mesi 
ile belirlenebilir, ancak i çinin iki ayl k ücreti tutar ndan az olamaz. 

Bu çerçevede, örne in be  y ll k k deme sahip bir i çinin ölümü halin-
de, K md. 14 uyar nca 5 ayl k brüt giydirilmi  ücret tutar nda tazminat 
ödenirken, sviçre Hukukunda i çinin 20 y l  ve 50 ya n  doldurmam  ol-
mas  halinde k dem tazminat  talep hakk  do maz, sadece md. 338 uyar nca 
ölüm nedeniyle iki ayl k ücret talep edilebilir. Bu noktada TBK md. 440 
hükmünün  Kanununun kapsam na giren i çilere de uygulanaca  kabul 
edildi inde, örne in ondokuz y ll k k deme sahip i çinin ölümü halinde s-
viçre Hukukunda i verenin iki ayl k ücret ödeme borcu do arken Türk Hu-
kukunda i veren 19 ayl k ücret tutar nda tazminat yan nda iki ayl k ücret 
ödemekle yükümlü olacakt r. 

Kan mca i  kanununda i çinin ölümüne parasal olarak hukuki sonuç 
ba lanm  olup, yasa bu hali k dem tazminat na hak kazand ran haller ara-
s nda saym t r. Dolay s yla, bu noktada bir bo lu un varl ndan söz etmek 
isabetli görünmemektedir. Yasa koyucunun gerekçede aç kça  Kanununun 
kapsam  d ndaki i çiler bak m ndan getirildi ini belirtti i hizmet sözle -
mesine ili kin hükümlerin uygulanmas nda bu husus dikkate al nmal d r. 
Esasen liberal bak  aç s yla kapsam dahilindeki i çilere k dem tazminat  
hakk  tan mayan yasan n, ölüm gibi bir durumda geride kalanlar n ma dur 

                                                 
42  SOYER, Hizmet Sözle mesinin Sona Ermesine li kin “Yeni” Türk Borçlar Kanunu 

Hükümleri ve  Hukuku Önemi, 18; E. AKY T, Ölüm ve  li kisindeki Yeni So-
nuçlar , Sicil D., Haziran 2011, S. 22, 38 

43  HONSELL/VOGT/WIEGAND, 339b Rn.1 
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olmamas ndan hareketle tan d  bu hakk , i  kanununa tabi i çiler için ilave 
hak olarak kabul etmek bo luk kavram ndan uzakla arak farkl  yasalardan 
lehe hükümlerin toplanmas  suretiyle yeni kurallar demeti yaratmaya götü-
recektir. 

TBK md. 441 uyar nca; “ verenin ölümü halinde, yerini mirasç lar  
al r. Bu durumda i yerinin tamam n n veya bir bölümünün devri ile gerçek-
le en hizmet ili kisinin devrine ili kin hükümler k yasen uygulan r. 

Hizmet sözle mesi a rl kl  olarak i verenin ki ili i dikkate al nmak 
suretiyle kurulmu sa, onun ölümüyle kendili inden sona erer. Ancak, i çi 
sözle menin süresinden önce sona ermesi yüzünden u rad  zarar için mi-
rasç lardan hakkaniyete uygun bir tazminat isteminde bulunabilir”. 

Hüküm esas itibariyle halen yürürlükte olan BK md. 347/2-3 içeri iy-
le uyumludur. Bu ba lamda i verenin ölümünün i  sözle mesini sona erdir-
meyece i, ölen i verenin yerini mirasç lar n alaca , ancak sözle me a rl k-
l  olarak i verenin ki ili i dikkate al nmak suretiyle kurulmu sa, ölüm ile 
kendili inden sona erece i ve i çinin u rad  zarar için bir tazminat tale-
binde bulunabilece i belirtilmi tir. Hükümdeki tek de i iklik, i  sözle me-
sinin sona ermedi i hallerde i yeri devrine ili kin hükmün k yasen uygu-
lanmas d r. 

Devre ili kin 428 maddede; i yerinin bir tamam  veya bir bölümünün 
hukuki bir i lemle ba kas na devredildi inde, devir tarihinde mevcut hizmet 
sözle melerinin bütün hak ve borçlar  ile birlikte devralana geçmesi, i çinin 
hizmet süresine ba l  haklar  bak m ndan, devreden i veren yan nda i e ba -
lad  tarihin esas al nmas  ve devirden önce do mu  olan ve devir tarihinde 
ödenmesi gereken borçlardan, devreden ve devralan i verenin birlikte so-
rumlulu u düzenlenmi tir. Ancak devreden i verenin bu yükümlülüklerden 
do an sorumlulu u, devir tarihinden itibaren iki y l ile s n rl  tutulmu tur. 
Bu noktada, hüküm K md. 6’ya paraleldir. 

verenin ölümü halinde hizmet sözle mesinin mirasç lar ile devam 
edece ine ili kin 441. maddede 428. maddenin k yasen uygulanmas ndan 
söz etmek esasen gereksizdir. Ölüm külli halefiyet hali do urur. Mirasç lar 
ile sözle menin devam nda esasen k demin i leyece i aç kt r. Dolay s yla, 
428. maddenin bir farkl l k getirdi inden söz edilemeyecektir. Öte yandan 
külli halefiyetin bulundu u bu durumda birlikte sorumluluk sözkonusu ola-
mayaca ndan 428/3’ün uygulanabilirli i de bulunmamaktad r. Nitekim, 
hüküm sviçre BK md. 338a’dan tercüme yoluyla al nm  olup, sviçre 
Borçlar Kanununda devre ili kin hükme at f yap lmas , i yerinin devrinde 
i çiye itiraz hakk n n tan nm  olmas  bak m ndan önemlidir. Genel olarak 
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i yeri devrinde i çiye tan nm  itiraz hakk n n, bir külli halefiyet hali olu tu-
ran ölüm halinde de tan nmas  hükmün k yasen uygulanmas  vas tas yla 
gerçekle tirilmi tir. 

III. REKABET YASA I 
Bilindi i gibi, i  sözle mesi devam ederken i çinin i verenle rekabet 

te kil edecek bir faaliyet içinde bulunmamas  sadakat borcuna dahildir. Bor-
ca ayk r l k i  sözle mesinin feshi için hakl  neden olu turaca  gibi, i veren 
u rad  zararlar n tazminini de talep edebilir.  sözle mesinin sona erme-
sinden sonra i çinin rekabet te kil eden bir i te çal mas , ortak olmas  veya 
herhangi bir faaliyette bulunmas  ancak bu konuda özel bir anla man n var-
l na ba l d r. Ku kusuz rekabet yasa  ayr  bir anla ma olarak yap labile-
ce i gibi, bu yöndeki bir kayda i  sözle mesinde de yer verilebilir. 

Rekabet yasa n n amac , i çinin çal ma ili kisi s ras nda ö rendi i i  
ve üretim s rlar n , bu ba lamda özel üretim ve pazarlama tekniklerini, mü -
teri çevresini sözle menin sona ermesinden sonra i verene rekabet olu tura-
rak zarar verecek ekilde kullanmas n n önlenmesidir.  ili kisi taraflar ara-
s nda bir güven ili kisini zorunlu k lar. çi i  ili kisi s ras nda bir k s m i  
s rlar na vak f olur ve bunlar n daha sonra kullan lmas  i verene ciddi ekil-
de zarar verebilir. Özellikle zaman içinde olu an know-how’un herhangi bir 
ekilde her hangi bir bedel ödenmeksizin kullan m , i veren için oldu u gibi 

rekabet ve effafl k bak m ndan genel olarak piyasa bak m ndan da sak nca-
l d r44. Bu noktada, TBK’da i  s rr n n korunmas  ile rekabet yasa  özel 
olarak düzenlenmi tir. Rekabet yasa  ile i  s rr n n korunmas  belirli konu-
larda paralellik göstermekle birlikte her iki kurum birbirinden farkl d r. S r 
saklama yükümü i  sözle mesinin devam  s ras nda t pk  rekabet yasa  gibi 
sadakat borcundan kaynaklan r. Ancak s r saklama yükümlülü ünde sadece 
s rr n aç klanmamas , bu noktada bir susma yükümlülü ünden söz edilebi-
lirken, rekabet yasa  sözle mesinde ayn  zamanda bu bilgilerin rekabet 
edecek ekilde kullan lmas n  önleme amac yla faaliyette bulunma yasak-
lanmaktad r. Dolay s yla, bir s r saklama yükümlülü ü kararla t r lm  ol-
mad  takdirde, faaliyette bulunulmaks z n s rlar n aç klanmas  rekabet 
yasa  sözle mesi çerçevesinde korunmaz. Ancak TBK md. 396/4 kapsa-
m nda bir yükümlülükten söz edilebilir. Belirtmek gerekir ki, rekabet yasa  
sözle mesinde i çinin ki ilik haklar na müdahale daha ön plandad r45. 

Rekabet yasa  TBK md. 444 hükmünde düzenlenmi  olup,  Kanun-
lar nda bu konuda düzenleme bulunmad ndan madde  Kanunu kapsam -
                                                 
44  BGE 130 III 353 
45  STREIFF/von KAENELL, Art 340 N.18 
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na giren i çiler bak m ndan da uygulama alan  bulacakt r. 
TBK md.444 uyar nca “Fiil ehliyetine sahip olan i çi, i verene kar , 

sözle menin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet 
etmekten, özellikle kendi hesab na rakip bir i letme açmaktan, ba ka rakip 
i letmede çal maktan veya bunlar n d nda, rakip i letmeyle ba ka türden 
bir menfaat ili kisine giri mekten kaç nmay  yaz l  olarak üstlenebilir. 

Rekabet yasa  kayd , ancak hizmet ili kisi i çiye mü teri çevresi veya 
üretim s rlar  ya da i verenin yapt  i ler hakk nda bilgi edinme imkan  
sa l yorsa ve ayn  zamanda bu bilgilerin kullan lmas , i verenin önemli bir 
zarar na sebep olacak nitelikteyse geçerlidir”. 

Yeni düzenleme de erlendirildi inde esas itibariyle BK md. 348’e pa-
ralel bir içeri e sahip oldu u görülmektedir. 

1.Rekabet Yasa  Sözle mesinin Geçerlilik Ko ullar  
Rekabet yasa  i çinin çal ma özgürlü üne dahil çal ma yerini ve 

mesle ini serbestçe belirleme hakk n  s n rlad ndan kayd n geçerlili i bir 
tak m ko ullar n varl na ba l d r. Öyle ki, bu ko ullar bu tür bir yasa n 
getirilmesi noktas nda i verenin hakl  menfaati ile i çinin çal ma hak ve 
özgürlü ü aras nda dengenin sa lanmas na yöneliktir. Dolay s yla, sözle -
menin geçerlili i bak m ndan ehliyet ve ekil art  gibi, i verenin hakl  men-
faati, yasa n yer, süre bak m ndan s n rland r lmas  bu kapsamdad r. Öte 
yandan geçerli bir rekabet yasa  sözle mesinin varl  öncelikle bu konuda 
yasaklay c  bir yasal düzenlemenin bulunmamas na ba l d r. Bas n K md. 
13/2’de yer alan “i  akdinin feshinden sonraki zaman için gazetecinin mes-
le ini icra serbestisini takyit eden hükümler bat ld r” hükmü bu kapsamda 
yer almaktad r46. Yine rekabet yasa n n i çinin ki ilik haklar  ve çal ma 
hakk  ile ba lant s  nedeniyle uygulama alan  dar yorumlanmal d r47. 

a.Ehliyet ve ekil 
TBK md. 444’de rekabet yasa  sözle mesinin geçerlili i için i çinin 

fiil ehliyetine sahip olmas  aranm t r. Ehliyetin aç kça belirtilmesiyle 
yasakoyucu tam ehliyetli, yani ay rd etme gücüne sahip, ergin ve k s tl  ol-
mayan i çinin sözle me ehliyetine sahip oldu unu ifade etmi tir. Bu nokta-
da, cevapland r lmas  gereken soru; evlenme ile ergin olma veya mahkeme 
karar  ile ergin k l nman n ehliyet bak m ndan önem ta y p ta mad d r. 
Yasada bu konuda herhangi bir s n rlama bulunmad ndan, her iki halde de 
i çinin geçerli olarak rekabet yasa  sözle mesini akdedebilece inden söz 
                                                 
46  SOYER, Rekabet Yasa  Sözle mesi, Ankara 1994, 39 
47  STREIFF/von KAENEL, Art 340 N. 3; Bu yönde; BGE 92 II 22 
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edilebilir. çinin s n rl  ehliyetsiz, yani ay rd etme gücüne sahip küçük veya 
k s tl  ise, sözle meyi kendi ba na yapamayaca  gibi yasal temsilcilerinin 
r zas  ile de yapamayacakt r. 

Rekabet yasa  sözle mesinin geçerlili i için yasada yaz l  ekil art  
öngörülmü tür. Amaç, i çinin yasa n kapsam  konusunda bilgi sahibi ol-
mas  ve korunmas d r48. Yukar da da belirtildi i gibi, rekabet yasa  kayd  i  
sözle mesinde yer alabilece i gibi, i  sözle mesinden ayr  olarak yap lan bir 
sözle menin konusunu da olu turabilir. Sözle menin sadece i çiye borç yük-
ledi i hallerde i çinin imzas  yeterli ve gerekli iken, ivazl  olmas  yani i ve-
renin rekabet yasa na kar l k olarak bir edim yüklenmesi halinde i verenin 
de imzas  bulunmal d r. Rekabet yasa n n ivazl  olarak kararla t r lmas  
yasa n geçerlili inin tespiti ve hakimin müdahalesi bak m ndan yap lacak 
de erlendirmede önem ta yacakt r. 

b. Maddi Ko ullar 
aa. verenin korunmaya de er (korunmas  gerekli) hakl  bir 

menfaatinin bulunmas  
BK md.348/II hükmü uyar nca; “Rekabet memnuiyetine dair olan art, 

ancak i çinin mü terilerini tan mas ndan ve esrara nüfuzundan istifade ederek 
i  sahibine hissolunacak derecede bir zarar husulüne sebebiyet verebilecek 
ise, caizdir”. Bu ba lamda, kayd n geçerlili i ancak korunmaya de er hakl  
bir menfaatin varl na yani i çinin mü terileri tan mas  ve s rlara nüfuz etme-
si nedeniyle önemli bir zarar vermesi olas l n n bulunmas na ba l d r. 

TBK md. 444/2 hükmünde esasen paralel ko ullara yer verilmi tir. 
Madde hükmüne göre; “Rekabet yasa  kayd , ancak hizmet ili kisi i çiye 
mü teri çevresi veya üretim s rlar  ya da i verenin yapt  i ler hakk nda 
bilgi edinme imkan  sa l yorsa ve ayn  zamanda bu bilgilerin kullan lmas , 
i verenin önemli bir zarar na sebep olacak nitelikteyse geçerlidir”. 

çinin i yeri organizasyonuna dahil olmas  ile i  s rr  niteli i ta yan 
veya ta mayan bir çok bilgiye vak f olmas  mümkündür. Ancak her türlü 
bilginin rekabet amac yla kullan lmas  mümkün olmad  gibi, bilginin kul-
lan lmas  da her zaman zarar olu turmayabilir. Bu ba lamda Yasada s n r-
lama getirilmi , “mü teri çevresi” “üretim s rlar ” veya “i verenin yapt  
i ler” rekabet yasa  sözle mesi bak m ndan, rekabete elveri li bilgiler ola-
rak kabul edilmi tir. Say lanlardan biri veya hepsine vak f olmak, yasa n 
öngörülmesi bak m ndan gereklidir. Ancak bunlara vak f olunmas  kayd n 
geçerlili i bak m ndan yeterli de ildir. Ayr ca, bu bilgilerin kullan lmas n n 
                                                 
48  SOYER, Rekabet Yasa  Sözle mesi, 42; STREIFF/von KAENELL, Art. 340 N. 5 
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i verenin önemli bir zarar na neden olacak nitelik ta mas  gerekir. Ku ku-
suz bunun nedeni, i çinin çal t  her i te az veya çok mü teri çevresini 
ö renecek olmas , üretim s rlar na vak f olabilmesi veya i verenin yapt  
i ler hakk nda bilgi edinme imkan n n bulunmas d r. 

aaa. Mü teri çevresi, üretim s rlar  ya da i verenin yapt  i ler 
hakk nda bilgi edinme imkan  

Rekabet yasa  sözle mesinin geçerlili i için, i çinin yapt  i  dolay -
s yla mü teri çevresi veya üretim s rlar  ya da i verenin yapt  i ler hakk n-
da bilgi edinme imkan n n bulunmas  gerekir. çinin yapt  i  belirli bir 
mü teri çevresine yönelik de ilse veya i çinin yapt  i  nedeniyle i yerinin 
mü teri çevresi hakk nda bilgi edinmesi mümkün de ilse böyle bir kayd n 
getirilmesi için korunmaya de er menfaat bulunmaz. sviçre Hukukunda 
profesyonel futbolcular bak m ndan mü teri ili kileri gibi s rlar n da mevcut 
olmad  kabul edilmi tir49. Yine, bir güvenlik görevlisinin kural olarak 
mü teri çevresini bilmesi, tan mas  olas  de ildir. Salt mü teri listesinin bi-
linmesi kural olarak rekabet yasa  sözle mesinin kurulmas  bak m ndan 
yeterli olmay p, mü terilerle do rudan ili ki içinde olunmas , bu ekilde 
mü terilerin özellik ve ihtiyaçlar n n bilinmesi önemlidir. Bu noktada mü -
teri listesinin de il, mü teri ili kilerinin korunmas ndan söz edilir. Sat  ve 
pazarlama sorumlular , i yeri d nda mü teriye bizzat hizmet götürenler 
bak m ndan oldu u gibi50. çinin mü teri çevresinin özelliklerini, talep ve 
beklentilerini yak ndan ö renme, bu bilgileri kullanarak i verene önemli 
ölçüde zarar verme ihtimalinin varl  yeterlidir. 

sviçre hukukunda i çinin kendi özel becerisi, yetene i nedeniyle ku-
rulan ki isel ba lant lar n rekabet yasa  için yeterli olmad  belirtilmekte-
dir51. Bu görü e göre, an lan durumlarda potansiyel zarar, i çinin mü terileri 
tan mas ndan kaynaklanmay p, ki isel ehliyetin sonucudur52. Ancak somut 
olayda bu ayr m n ortaya konulmas  oldukça güçtür. sviçre Federal Mah-
kemesi dans veya jimnastik ö retmenli i veya kuaförlükte i çinin yetenek-
leri veya becerisi nedeniyle mü terinin i çiyi takibinin söz konusu oldu unu 
kabul etmi tir. Bununla birlikte bir ba ka kararda erkek kuaförünün mü teri 
çevresine nüfuzunu kötüye kulland  ve rekabet yasa n  ihlal etti ine 
hükmetmi tir53. Dolay s yla, her somut olay n kendi özel artlar  içinde de-
                                                 
49  HONSELL/VOGT/WIEGAND, Art. 340 Rn.3; BGE 102 II 218 
50  STREIFF/von KAENELL, Art 340 N. 9 
51  STREIFF/von KAENELL, Art 340 N. 8; Ayn  yönde SOYER, Rekabet Yasa  Sözle -

mesi, 52 
52  SOYER, Rekabet Yasa  Sözle mesi, 52-53 ve orada belirtilen yazarlar 
53  STREIFF/von KAENELL, Art 340 N. 10 
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erlendirilmesi gerekti i söylenmelidir. 
Üretim s rlar  bak m ndan da yukar da belirtilen esaslar geçerlidir. 

Öncelikle herhangi bir farkl  özellik içermeyen, içeri i belirli, herkes tara-
f ndan bilinen veya ula labilen bilgiler üretim s rr  olu turmaz. Dolay s yla 
bu bilgilerin korunmas  noktas nda bir menfaatin bulundu undan söz edile-
mez. Öte yandan i yerinde üretim s rr  niteli i ta yan i lerin yap lmas , an-
cak i çinin bu s rlara ula ma imkan n n bulunmad  hallerde de rekabet 
yasa  sözle mesi geçerli de ildir. Nihayet, sviçre Hukukunda üretim s rla-
r  ile birlikte “ticari s rlar” say l rken, TBK’da “ticari s rlar” ibaresi yerine, 
“i verenin yapt  i ler hakk nda bilgi edinme imkan ”ndan söz edilmi tir. 
Bu ibare çok geni  olup, isabetli de ildir. Zira, i yerinde çal an her i çinin 
“i verenin yapt  i ler hakk nda bilgi edinme imkan ” bulunabilir. Ancak 
edinilen bilginin niteli i ve önemi rekabet yasa  bak m ndan önem ta r. 
Teknik, organizasyona ili kin veya finansal yönden özel s r niteli inde bil-
gilerin varl  halinde korunmaya de er ç kar n varl  kabul edilebilir. Aksi 
halde, i verenin i yerinde yapt  i ler hakk nda edinilen her türlü bilginin 
rekabet yasa  sözle mesine temel olu turmas  mümkün de ildir. Bu neden-
le, i yerinde yap lan i ler hakk nda edinilen bilgi ancak ticari bir s r niteli i 
ta yorsa rekabet yasa  sözle mesiyle korunmas  gerekti i söylenebilir. 

Yasa n geçerlili i noktas nda i verenin sözkonusu hususlar n bir s r 
niteli i ta d n  ve bunu koruma arzusunu objektif olarak ortaya koymas  
gerekir. Salt mesleki tecrübe nedeniyle edinilen bilgiler s r niteli i ta -
maz54. Yine, i çinin bu bilgilere ula t na ili kin ispat yükü i verene aittir. 

bbb. Bu bilgilerin kullan lmas n n i verenin önemli bir zarar na 
sebep olacak nitelik ta mas  

çinin i  ili kisi devam ederken mü teri çevresi, üretim s rlar  ya da 
i verenin yapt  i ler hakk nda bilgi edinme imkan na sahip olmas , rekabet 
yasa  sözle mesinin geçerlili i bak m ndan yeterli de ildir. Yasada ayr ca 
bu bilgilerin kullan lmas n n i verenin önemli bir zarar na sebep olacak nite-
lik ta mas  aranm t r. çinin i yerinden ayr lmas  ile edindi i bilgileri 
kullanmas  her zaman olas d r. Ayn  çal ma alan nda faaliyetin gösterilmesi 
halinde bu durum kaç n lmazd r. Ancak rekabet yasa  sözle mesinin geçer-
lili i bak m ndan önemli olan husus, bu bilgilerin kullan lmas  ile i verene 
önemli bir zarar verme tehlikesinin bulunmas d r. Bu zarar; mü terilerin 
ayart lmas , özel üretim s rlar n n rekabet te kil edecek ekilde i çinin ken-
disi taraf ndan kullan lmas  veya rakiplere kulland r lmas , ticari ba lant la-
r n yine kendisi veya rakiplerce kullan lmas  gibi ortaya ç kabilir. Ku kusuz 
                                                 
54  STREIFF/von KAENELL, Art 340 N. 12 
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bilgilerin edinilmesi ve kullan lmas  önemli bir zarara sebep olmayacak ise, 
bu takdirde geçerli bir rekabet yasa  kayd ndan söz edilemez. Zarar n 
“önemli” olup olmad  somut olayda yarg ç taraf ndan belirlenir. Ancak 
i çinin mü teri çevresi, özel bir üretim s rr  veya ticari s r hakk nda bilgi 
edinebilecek olmas  durumunda i verene önemli bir zarar verme ihtimalinin 
varl  karine olarak kabul edilmelidir55. 

Kural olarak vas fs z i çiler taraf ndan yürütülen i ler bak m ndan üre-
tim s rr , mü teri çevresi veya korunmaya de er nitelikte ve önemli bir zarar 
olu turmaya elveri li bilgilerin mevcut olmad  kabul edilmelidir. Ancak 
her somut olayda i çinin yapt  i , konumu dikkate al narak de erlendirme 
yap lmal d r. 

ccc. Bu bilgilerin rekabet olu turacak ekilde kullan lmas  
Ku kusuz i  nedeniyle edinilen bilgilerin kullan lmas  ve bu yolla i -

verene zarar verilmesi ihtimali ancak rekabet yoluyla gerçekle ecek ise, 
rekabet yasa  kapsam nda korunmaktad r. Yasada da i çi “rekabet etmek-
ten, özellikle kendi hesab na rakip bir i letme açmaktan, ba ka rakip i let-
mede çal maktan veya bunlar n d nda, rakip i letmeyle ba ka türden bir 
menfaat ili kisine giri mekten kaç nmay  yaz l  olarak üstlenebilir” ifadesi 
ile yasak kapsam ndaki faaliyetler somutla t r lm t r. Yukar da da belirtil-
di i gibi, rekabet yasa nda, i  s rlar n n korunmas  anlam nda bir s r sakla-
ma yükümü öngörülmemekte, bu alanda kendi hesab na veya rakip i letme-
de çal ma yani fiilen bu alanda faaliyette bulunman n engellenmesi 
sözkonusudur. Yasada “rakip i letmeyle ba ka türden bir menfaat ili kisine 
girmekten kaç nma” bu noktada oldukça belirsiz ve geni  bir kavramd r. 
Öyle ki; rakip i letmeyle ba ka türden bir menfaat ili kisine girme, ortak 
s fat n n kazan lmas  olarak anla labilece i gibi, bunun d nda kalan ve 
esasen bir çal ma ili kisinin sözkonusu olmad  herhangi bir ili kiyi de 
içerebilmektedir. Bunun yan s ra, öncelikle maddi menfaat akla gelirken 
manevi menfaat de bu kapsamda yer almaktad r. Dolay s yla hüküm müm-
kün oldu unca dar yorumlanarak i çinin çal ma ve çal aca  i yerini ser-
bestçe belirleme özgürlü ünün a r  s n rlamas  anlam na gelecek yorumdan 
kaç n lmas  gerekti i söylenmelidir. Nitekim, hükümde esasen bir s r sak-
lama yükümünün düzenlenmedi i, temelde rekabet olu turacak faaliyetlerin 
ki, bu faaliyetlerin ba ml  veya ba ms z olarak yürütülen bir çal may  
ifade etti i dikkate al nmal , böyle bir faaliyetin bulunmad  durumda i ve-

                                                 
55  F. AHLANAN, Rekabet Yasa  Sözle mesi, Kurulmas , Geçerlilik artlar , Hükümleri 

ve Sonuçlar , stanbul Barosu-Galatasaray Üniversitesi taraf ndan düzenlenen  ve 
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renin korunmaya de er ç karlar n n ancak s r saklama yükümü vas tas yla 
korunabilece i veya genel hükümlere ba vurulabilece i söylenmelidir. 

Yasada rekabet olu turan faaliyetler birbirinden ba ms z olarak öngö-
rüldüklerinden, sözle mede bu faaliyetlerin tümünden kaç nma gibi sadece 
bir veya ikisinden kaç nma da kararla t r labilir. 

b. çinin ekonomik gelece inin hakkaniyete ayk r  olarak tehlike-
ye dü ürülmemesi 

Rekabet yasa  i çinin i verenle rekabet te kil edecek bir i te çal ma-
s n  önlerken, i çinin ekonomik gelece ini de az veya çok ölçüde etkileye-
cektir. Öyle ki, i çinin ço u kez bizzat e itimini ald , tecrübe kazand  
alanda çal mas  rekabet gerekçeleri ve zarar tehlikesi nedeniyle engellene-
bilecektir. Dolay s yla, özellikle ivazs z olarak yap lan rekabet yasa  söz-
le melerinde i çinin ekonomik gelece i, belki e itim ald  alan d nda bir 
alana kaymas , tecrübesinden yararlanamamas , i  deneyiminde kesinti gibi 
hususlar ortaya ç kabilecektir. Tüm bu sak ncalar rekabet yasa  sözle me-
sinin s n rland r lmas n  gerektirir. 

Yürürlükteki BK md. 349 hükmünde, “Rekabet memnuiyeti ancak i -
çinin iktisadi istikbalinin hakkaniyete muhalif olarak tehlikeye girmesini 
menedecek surette zaman, mahal ve i in nevi noktas ndan hal icab na göre 
münasip bir s n r dahilinde art edilmi  ise muteberdir” eklinde bu s n rlan-
d rma ortaya konulmu tur. Dolay s yla, mevcut düzenleme çerçevesinde, 
rekabet yasa n n geçerlili i için zaman, yer ve konu aç s ndan s n rland r-
ma gerekli görülmektedir. Bu ba lamda, “hal icab na göre münasip hudut” 
ifadesinin hakim taraf ndan s n rland rmalar n üçünün de bir arada ele al n-
mas n  gerektirdi i kabul edilmektedir56. Yarg tay 9. Hukuk Dairesi’nin 
kararlar nda da, yer ve süre bak m ndan s n rlanmam  olmas  halinde reka-
bet yasa  sözle mesinin geçerli olmayaca  belirtilmektedir57. 

TBK md. 445 hükmünde ise; “Rekabet yasa , i çinin ekonomik gele-
ce ini hakkaniyete ayk r  olarak tehlikeye dü ürecek biçimde yer, zaman ve 
i lerin türü bak m ndan uygun olmayan s n rlamalar içeremez ve süresi, özel 
durum ve ko ullar d nda iki y l  a amaz” ifadesi yer almaktad r. Belirtmek 
gerekir ki, maddenin lafz n n ba ar l  oldu undan söz edilemez. Maddenin 
ifadesi ilk bak ta, s n rlama getirilmesinin zorunlu olmad , ancak s n rla-
ma getirilecek ise bunun uygun olmas  gerekti i eklinde anlamaya müsait-
tir. Oysa amaç, yer, zaman ve i lerin türü bak m ndan uygun s n rlama geti-
rilmesi gerekti inin ortaya konulmas d r. Mehaz kanundaki ifade; yasa n 
                                                 
56  AHLANAN, Rekabet Yasa  Sözle mesi, 78  
57  Y9HD, 15.04.2010, 2008/24493, 2010/10480, www.kazanci.com 
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i çinin ekonomik gelece ini hakkaniyete ayk r  olarak zorla t rmamak ama-
c yla yer, zaman ve konu bak m ndan uygun bir ekilde s n rlanmas  gerek-
ti i yolundad r. 

Yasa n geçerlili i bak m ndan her üç s n rlaman n bir arada bulun-
mas  zorunlu mudur? Özellikle i yeri kavram nda fiziksel mekan n önemi-
nin azalmas , hatta ileti im teknolojileri ile fiziksel mekan n baz  hallerde 
hiç önem ta mamas  kar s nda yer bak m ndan s n rlaman n bulunmamas  
kimi hallerde kayd n geçersizli i sonucunu do urmaz. Bununla birlikte za-
man aç s ndan s n rlaman n bulunmas  zorunludur. TBK md. 445’de de sü-
renin özel durum ve ko ullar d nda iki y l  a amayaca  hükme ba lanm -
t r. sviçre BK md. 340a’da ise bu süre üç y l olarak tespit olunmu tur. 

ki y l  a an süreyle rekabet yasa  getirilmesine imkan veren “özel 
durum ve ko ullar” n varl na ili kin ispat yükü i verendedir. 

TBK’da, BK’dan farkl  olarak, hakimin rekabet yasa na müdahalesi-
ne imkan tan nm t r58. TBK md. 445/2 uyar nca; “Hakim, a r  nitelikteki 
rekabet yasa n , bütün durum ve ko ullar  serbestçe de erlendirmek ve 
i verenin üstlenmi  olabilece i kar  edimi de hakkaniyete uygun biçimde 
göz önünde tutmak suretiyle, kapsam  veya süresi bak m ndan s n rlayabi-
lir”. Bu ba lamda, örne in bankac l k sektöründe çal maya yönelik bir ya-
sak sadece i çinin i veren nezdinde çal ma alan  olan kambiyo ile s n rl  
tutulabilir. ki senelik bir süre a r  bulunarak alt  aya indirilebilir. Hükümde 
dikkati çeken husus, i verenin kar  edim üstlenebilece inin öngörülmesidir. 
Uygulamada ivazl  olarak ortaya ç kan rekabet yasa  sözle melerinde i ve-
renin yasak süresi için belirli bir ödeme yapmas  sözkonusudur. Bu olas l k-
ta i veren taraf ndan sa lanan ivaz dikkate al narak, a r  olup olmama ba-
k m ndan de erlendirme yap lacakt r. Hakimin yapaca  de erlendirme tak-
dir hakk  çerçevesinde gerçekle ir. 

c. Yasa a ayk r l n sonuçlar  
TBK md. 446 uyar nca; “Rekabet yasa na ayk r  davranan i çi, bunun 

sonucu olarak i verenin u rad  bütün zararlar  gidermekle yükümlüdür. 
Yasa a ayk r  davran  bir ceza ko uluna ba lanm sa ve sözle mede 

aksine bir hüküm de yoksa, i çi öngörülen miktar  ödeyerek rekabet yasa -
na ili kin borcundan kurtulabilir; ancak i çi bu miktar  a an zarar  gider-
mek zorundad r 
                                                 
58  Ayr ca bkz. SOYER, Rekabet Yasa  Sözle mesi, 71 vd. Yazar yürürlükteki BK md. 

349’un hakime örtülü bir sözle meye müdahale hakk  tan d n  kabul etmekte ve bu 
esas n sviçre BK’da aç k hüküm getirilmesine kadar dönemde, sviçre Federal Mahke-
mesi taraf ndan da uyguland n  belirtmektedir.  
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veren, ceza ko ulu ve do abilecek ek zararlar n n ödenmesi d nda, 
sözle mede yaz l  olarak aç kça sakl  tutmas  ko uluyla, kendisinin ihlal 
veya tehdit edilen menfaatlerinin önemi ile i çinin davran  hakl  gösteri-
yorsa, yasa a ayk r  davran a son verilmesini de isteyebilir”. 

Belirtmek gerekir ki, hüküm BK md. 351’e paraleldir. 
TBK md. 446/1 hükmünde öngörülen zarar n giderimi yükümü sviçre 

Hukukunda mutlak emredici nitelikte kabul edilmektedir. Zarar ve zarar n 
miktar na ili kin ispat yükü i verendedir. 

Rekabet yasa na ayk r l k halinde ödenmek üzere bir cezai art n ka-
rarla t r lmas  uygulamada s kl kla görülmektedir. Cezai art zarar n ve za-
rar miktar n n ispat na gerek olmaks z n kararla t r lan bedelin talep edilme-
sine imkan verir. Ancak cezai art n fahi  dolmas  durumunda hakimin ten-
kis yetkisi bulunmaktad r. Aksine bir hüküm yoksa i çi bu miktar  ödeyerek 
rekabet yasa ndan kurtulabilir. Ancak i verenin u rad  zarar n cezai art 
miktar n  a mas  durumunda, i çi bu zarar  gidermek zorundad r. 

TBK md. 446/3 uyar nca; “ veren, ceza ko ulu ve do abilecek ek za-
rarlar n ödenmesi d nda, sözle mede yaz l  olarak aç kça sakl  tutmas  ko-
uluyla, kendisinin ihlal veya tehdit edilen menfaatlerinin önemi ile i çinin 

davran  hakl  gösteriyorsa, yasa a ayk r  davran a son verilmesini de iste-
yebilir”. Bu ba lamda, cezai art ve cezai art  a an zarar n tazmini yan nda, 
i çinin sözle meye ayk r  davran tan kaç nmas  talep edilebilecektir. Ancak 
böyle bir talep hakk , sözle mede aç kça sakl  tutulmas  yan nda i vereni 
ihlal ve tehdit edilen menfaatlerinin önemi ile i çinin davran lar n n bu ta-
lebi hakl  k lmas na ba l d r. Bu noktada sözle menin sona erdirilmesi ekli 
ve nedeni, rekabet te kil eden faaliyet veya özel durumlar sadakat borcuna 
ayk r l k eklinde ortaya ç kabilir. Örne in, cezai art n yeni i veren taraf n-
dan ödenmesi, önceki i verenin araçlar n n kullan lmas , yanl  iddialarla 
i çilerin ayart lmas  gibi59. Belirtmek gerekir ki, cezai art kararla t r lma-
m  olsa bile sözle mede aç kça kararla t r lm  olmas  art yla aynen ifa 
yani rekabetten kaç nma talep edilebilecektir. 

Belirtmek gerekir ki, rekabetten kaç nman n talep edilmesi için bir ce-
zai art n kararla t r lm  olmas  gerekmez. Kaç nmay  talep hakk n n söz-
le mede kararla t r lm  olmas  yeterlidir. Aç kça kararla t r lmayan haller-
de kaç nmay  talep hakk n n i çiye tan nmam  olmas n n nedeni, i çinin 
çal ma özgürlü ünün korunmas d r. Dolay s yla, ancak i verenin ihlal ve 
tehdit edilen menfaatlerinin önemi hakl  k ld  takdirde çal ma özgürlü ü-
                                                 
59  HONSELL/VOGT/WIEGAND, Art. 340b Rn.4 
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nün kaç nma yükümü yoluyla s n rlanmas  mümkün k l nm t r. 
d. Yasa n sona ermesi 
TBK md. 447 uyar nca “Rekabet yasa , i verenin bu yasa n sürdü-

rülmesinde gerçek bir yarar n n olmad  belirlenmi se sona erer. 
Sözle me hakl  bir sebep olmaks z n i veren taraf ndan veya i verene 

yüklenebilen bir nedenle i çi taraf ndan feshedilirse, rekabet yasa  sona 
erer”. 

verenin yasa n sürdürülmesinde gerçek bir yarar n n kalmamas  ör-
ne in i yerinin ta nmas , i yerinin kapanmas , bilgilerin s r olmaktan ç k-
mas , i verenin faaliyet alan n  de i tirmesi durumunda söz konusu olabilir. 
Bu durum bir tespit davas  konusu olabilecektir. Bunun yan  s ra, sözle me-
nin hakl  bir neden olmaks z n i veren taraf ndan feshi veya i verene yükle-
nebilen bir nedenle i çi taraf ndan feshi halinde yasak sona erer. Bu ba -
lamda, sviçre Borçlar Kanunu md. 340c hükmünden farkl l k yarat ld  
göze çarpmaktad r. BK md. 340c hükmüne göre; i  sözle mesinin i çiye 
atfedilemeyen bir nedenle i veren taraf ndan sona erdirilmesi halinde yasa-

n sona erece i öngörülürken, TBK’da hakl  bir neden olmaks z n fesihten 
söz edilmi tir. Bu noktada, ortaya ç kan soru;  Kanununa tabi i çiler bak -
m ndan i  sözle mesinin geçerli nedenle sona erdirilmesi halinde yasa n 
akibetidir. Di er bir ifadeyle; i çinin davran lar ndan, yeterlili inden veya 
i letme gereklerinden kaynaklanan nedenlerle fesihte rekabet yasa  sona 
erecek midir? Bu noktada, TBK hükmünün düzenlenmesinde, Borçlar Ka-
nununun feshe ili kin hükümlerinin dikkate al nd , Borçlar Kanunu siste-
minde süreli fesih için herhangi bir nedene dayanma zorunlulu unun bu-
lunmad  göz önünde bulundurulmal d r. Kanunkoyucu, Borçlar Kanunu-
nun feshe ili kin hükümlerinden hareketle hakl  nedenle feshi öngörmü tür. 
Oysa, amaç sözle me ili kisinin i çiden kaynaklanan nedenle sona erdiril-
mesi halinde yasa n devam etmesi, aksi halde ise sona ermesidir. Mehaz 
Kanunun ifadesi bu konuda aç kt r. Dolay s yla,  kanununa tabi i  sözle -
melerinde, i çinin yeterlili i veya davran ndan kaynaklanan nedenlerle i  
sözle mesi i veren taraf ndan feshedilirse, rekabet yasa n n geçerlili ini 
sürdürdü ü kabul edilmelidir. yeri veya i letme gereklerinden kaynakla-
nan fesihlerde ise, fesih nedeni i çiden kaynaklanmad ndan yasa n de-
vam ndan söz edilemeyecektir. 

IV. CEZA KO ULU ve BRA 
Borçlar Kanununda getirilen en önemli de i ikliklerden biri ibraya 

ili kindir. “Ceza Ko ulu ve bra” ba l n  ta yan TBK md. 420 hükmü 
uyar nca; 
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 “Hizmet sözle melerine sadece i çi aleyhine konulan ceza ko ulu ge-
çersizdir. 

çinin i verenden alaca na ili kin ibra sözle mesinin yaz l  olmas , 
ibra tarihi itibar yla sözle menin sona ermesinden ba layarak en az bir ayl k 
sürenin geçmi  bulunmas , ibra konusu alaca n türünün ve miktar n n aç k-
ça belirtilmesi, ödemenin hak tutar na nazaran noksans z ve banka arac l -

yla yap lmas  artt r. Bu unsurlar  ta mayan ibra sözle meleri veya ibra-
name kesin olarak hükümsüzdür. 

Hakk n gerçek tutarda ödendi ini ihtiva etmeyen ibra sözle meleri ve-
ya ibra beyan n  muhtevi di er ödeme belgeleri, içerdikleri miktarlarla s n r-
l  olarak makbuz hükmündedir. Bu halde dahi, ödemelerin banka arac l y-
la yap lm  olmas  zorunludur. 

kinci ve üçüncü f kra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile i çinin 
di er yak nlar n n isteyebilecekleri dahil, hizmet sözle mesinden do an bü-
tün tazminat alacaklar na da uygulan r. 

Madde ile cezai art n kar l kl  olmas na ili kin yarg  içtihad n n po-
zitif düzenlemeye kavu turuldu u görülmektedir. Bilindi i gibi, mevcut 
Yarg tay içtihatlar nda tek tarafl  i çi aleyhine kararla t r lan cezai art ge-
çersiz say lmaktad r. Bu kural n istisnalar ndan biri i çiye verilen e itimin 
kar l  olarak cezai art öngörülmesidir. Belirtmek gerekir ki, TBK md. 
420/1’de öngörülen yasak e itim kar l  kararla t r lan cezai art  kapsa-
maz. Dolay s yla, hüküm  Kanununa tabi i çiler bak m ndan mevcut uygu-
lamada bir de i iklik getirmeyecektir. kinci istisna, rekabet yasa  sözle -
mesinde yer verilen cezai artt r. Burada tek tarafl  cezai art öngörülebil-
mesi yasa n niteli i ve kanundan kaynaklan r. Yukar da da belirtildi i gibi, 
TBK md. 446/2 hükmü rekabet yasa  sözle mesinde cezai art n kararla t -
r labilmesine imkan tan maktad r. 

TBK md. 182/1’e göre, taraflar cezan n miktar n  serbestçe belirleye-
bilirler. Ancak 182/ 3 uyar nca “hakim a r  gördü ü ceza ko ulunu kendili-

inden indirir”. 
branamelerin geçerlili i i  hukukunda en tart mal  konular ndan bi-

rini olu turmakta olup, bu konuda Yarg  içtihatlar nda belirli esaslar tespit 
olunmu tur. Borçlar Hukuku anlam nda ibra, bir borcun ifa edilmeden sona 
ermesini sa layan özel bir sona erme sebebidir. Di er bir ifadeyle alacakl -
n n alacak hakk ndan vazgeçmesine ve bu suretle borçlunun borcundan kur-
tar lmas na ili kin sözle meye ibra denir60. TBK md. 132 hükmünde borcun 
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987 
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sona erme nedenleri aras nda genel olarak ibra düzenlenmi tir. TBK md. 
132 uyar nca; “Borcu do uran i lem kanunen veya taraflarca belli bir ekle 
ba l  tutulmu  olsa bile borç, taraflar n ekle ba l  olmaks z n yapacaklar  
ibra sözle mesiyle tamamen veya k smen ortadan kald r labilir”. 

 hukukunda i çinin korunmas  ilkesi ve i  sözle mesinde taraflar n 
e itsizli i ibranamenin geçerlili i bak m ndan bir tak m özel kurallar n ka-
bulüne neden olmu tur. Halen mevcut yarg  içtihatlar  ile tespit edilen bu 
esaslar: ibranamelerin dar olarak yorumlanmas  gerekti i, i çinin i e al n-
mas  s ras nda ve sözle menin devam  süresince düzenlenen ibranamenin 
geçersizli i, çeli kili ibranameye de er verilemeyece i, genel olarak tüm 
alacaklar n al nd na ili kin ibranamenin geçersizli i, tek tek alacak kalem-
lerinin say lmas  gereklili i, ihtirazi kay tla imzalanan ibranamenin ba lay -
c  olmamas , maddi tazminat talepleri bak m ndan aç k orans zl n bulun-
mamas , miktar içeren ibranamenin makbuz niteli inde kabul edilmesidir. 
TBK md. 420 hükmü de ibranamenin kötüye kullan lmas n  önleme amac -
na dayan rken, esasen bu hükümle  Hukukunda; “borçlar hukuku anlam n-
da” bir ibranameye geçerlilik tan nmad  söylenmelidir. Ku kusuz, borcun 
ifa edilmeksizin sona erdirilmesi, di er bir ifadeyle i çinin mevcut bir ala-
cak hakk ndan vazgeçmesine ili kin beyan n n geçerli kabul edilip edileme-
yece i hususu ayr  bir tart ma konusudur.  hukukunun niteli i, i çilik 
alacaklar n n korunmas  gere i dikkate al nd nda, i çinin alacak haklar n-
dan vazgeçti ine ili kin hukuki i lemlerin geçersiz say lmas  gerekti i söy-
lenebilir. Ancak ibraname ile amaçlanan ço u kez, uyu mazl klar n önlen-
mesi, bir tak m alacak taleplerinin yarg  önüne getirilmesinin önlenmesidir. 
Bu ihtiyaç alacak tutarlar n n tam ve eksiksiz olarak ödenmesi halinde de 
mevcuttur. çinin tüm alacaklar n  ödeyen bir i veren davalarla kar la -
mamak için bu tür bir belge düzenlemek isteyebilir. Bu noktada korunmaya 
de er menfaatin varl  aç kt r. Bununla birlikte, TBK’da öngörülen sistem, 
uyu mazl klar n önüne geçmeye imkan vermemekte, aksine i verenlerin 
daima yeni davalarla kar la abilmesini ihtimalini ortaya ç karmaktad r. 

1. branamenin geçerlilik ko ullar  
a. Yaz l  ekil art  ve düzenlenme tarihi 
TBK md. 420 uyar nca ibra sözle mesinin yaz l  olarak yap lmas  ge-

reklidir. Yaz l l k art  bir geçerlilik art  niteli i ta r. Yasada ayr ca bir 
düzenleme bulunmad ndan adi yaz l  eklin ibra sözle mesinin geçerlili i 
için yeterli oldu u kabul edilmelidir. 

Yasada mevcut uygulama kar s nda getirilen önemli bir de i iklik; 
düzenleme zaman na ili kindir. Bu noktada sviçre Borçlar Kanunu md. 341 
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hükmüne paralel bir düzenleme ile ibra sözle mesinin i  sözle mesinin sona 
ermesinden ba layarak en az bir ay sonra düzenlenebilece i öngörülmü tür. 
Di er bir ifadeyle sözle menin sona ermesinden itibaren bir ayl k süre için-
de ibra yasa  getirilmi tir. sviçre Hukukunda düzenleme, taraflar n söz-
le menin sona ermesi ile birlikte acele olarak i çilik haklar  üzerinde tasar-
ruflar n n önlenmesi amac na dayanmaktad r. Esasen uygulamada genelde 
fesih bildiriminin yap lmas  ile üzerinde i çi taraf ndan fazla dü ünülmeksi-
zin ihbar ve k dem tazminat  gibi i çilik alacaklar n n bir an evvel al nabil-
mesi amac yla ibra sözle mesinin imzaland  dü ünüldü ünde, hükmün 
amac  itibariyle isabetli oldu u söylenebilir. Ancak, bir ayl k sürenin i çi 
üzerindeki olas  bask n n kalkmas  noktas nda doyurucu oldu undan söz 
etmek güçtür. Bu durumda i verenlerin ihbar ve k dem tazminat  ödemesini 
bir ayl k sürenin sonuna erteleyerek ibranameyi ayn  tarihte imzalatmas  
gibi kötüye kullanmalara aç kt r. Di er taraftan bak ld nda, i çinin alacak-
lar  ödendi i takdirde bir ay sonra ibraname imzalama konusunda istekli 
olaca n  beklemek de kolay görünmemektedir. 

b. bra konusu alaca n türü ve miktar n n belirtilmesi 
branamenin geçerlili i bak m ndan bir di er ko ul alaca n türü ve 

miktar n n belirtilmesidir. Bu noktada mevcut Yarg  içtihatlar ndan tama-
men ayr lan bir düzenleme getirilmi tir. Mevcut uygulamada alaca n türü, 
örne in “k dem tazminat ”n n belirtilmesi yeterli iken, TBK md. 420/2 uya-
r nca art k miktar n da aç kça belirtilmesi artt r. 

c. Ödemenin hak tutar na nazaran noksans z yap lmas  
Yasada ibranamenin hak tutar na nazaran noksans z yap lmas  art  

getirilerek, aksi halde bu belgelerin içerdikleri miktarla s n rl  olarak mak-
buz hükmünde oldu u kabul edilmi tir. Dolay s yla, ibranamenin yaz l  ola-
rak yap lmas  ve miktar içermesi geçerlilik bak m ndan yeterli olmay p, ger-
çekte hak kazan lan tutar n alt nda oldu u durumlarda ibraname makbuz 
niteli i ta yacak ve i çi hak kazan lan gerçek tutar  talep edebilecektir. 
Gerçekte hak kazan lan tutar  içermedi i hallerde geçerli bir ibranameden 
söz edilemeyecektir. 

Hüküm uygulamada ihbar, k dem tazminat , y ll k izin ücreti gibi söz-
le menin sona ermesi s ras nda yap lan ödemeler bak m ndan sorun yarat-
mayacakt r. Esasen i verenin bu ödemeleri eksiksiz olarak hesaplamas  ve 
bunu ibranameye yans tmas  durumunda ayr ca davayla kar la lmas  olas -
l  dü üktür. Dava aç lmas  durumunda dahi alacak kalemlerinin tespiti 
kolayd r. Ancak, özellikle hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, 
fazla çal ma ücretleri bak m ndan i  sözle mesinin sona ermesinden bir ay 
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sonra düzenlenecek ibranamede bir rakam konulmas  son derece güçtür. 
Örne in, on y ll k k demi bulunan bir i çinin bu haklar n n bir ibra sözle -
mesinin konusu olabilmesi için tüm ödemelerin hesaplanmas  ve rakamsal 
olarak ibranamede yer almas  gerekir. Kald  ki böyle bir uygulaman n ya-
p lmas  durumunda dahi i çinin bu rakam n gerçek rakam  yans tmad n  
iddia ile dava açmas  olas d r. Özellikle fazla çal malar n tan kla ispat edi-
lebildi i dikkate al nd nda, ibranamenin art k i veren bak m ndan davalar-
la kar la mama noktas nda bir güvence ifade etmeyece i, zamana m  süre-
si içinde davalarla kar la ma ihtimalinin her zaman mevcut oldu u söylen-
melidir. 

d. Ödemenin banka arac l yla yap lmas  
Yasada ödemenin banka arac l yla yap lmas  öngörülmü  olup, 

hükmün amac  gerçek miktar n i çinin eline geçti inin ispat edilmesidir. 
2. branamenin hükümsüzlü ü 
TBK md. 420/2 hükmünde, ibranamenin yaz l  olmas , ibra tarihi iti-

bariyle sözle mesinin sona ermesinden ba layarak en az bir ay sonra düzen-
lenmesi, ibra konusu alaca n türünün ve miktar n n aç kça belirtilmesi, 
ödemenin hak tutar na nazaran noksans z ve banka arac l yla yap lmas  
artlar  say ld ktan sonra, “bu unsurlar  ta mayan ibra sözle meleri veya 

ibraname kesin olarak hükümsüzdür” ifadesine yer verilmi tir. Hüküm 3. 
f kra ile birlikte de erlendirildi inde, esasen hak kazan lan alacak tutar na 
nazaran eksik miktar içeren ibraname, ibra belgesi olarak geçersiz say l r-
ken, makbuz hükmünde kabul edilecektir. 
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TEOR DE VE UYGULAMADA  HUKUKU-
BORÇLAR HUKUKU L K S  & YEN   

SÖZLE MES  TÜRLER  
 
 

DOÇ. DR. ERDEM ÖZDEM R 
(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) 

 
I. G R  
Geçmi e bakt m zda;  

hukukunun Borçlar hukukundan 
ayr larak ba ms z bir ders olma 
özelli ini kazand n  görürüz. 
Türkiye’de ilk i  hukukçular  
asl nda medeni hukuk ve borçlar 
hukuku kökenli ö retim üyeleri-
dir. K. O uzman, H. K. Elbir, K. 
Tunçoma , F. Hakk  Saymen, T. 
Esener Medeni hukuk ve Borçlar 
Hukuku kökenli olmakla birlikte, 
Türk i  hukukunun temelini atan 
çok k ymetli hocalar m zd r. 

 Hukuku art k Borçlar 
Hukukundan ayr  ve ba ms z 
bir ders olarak fakültelerde oku-
tulmaktad r. Bu noktada, i  hukukunun gerçekten medeni hukuk ve borçlar 
hukuku ile tüm ba lar  kopar p koparmad ; teknik olarak i  hukukunun 
“ba ms zl ndan” söz etmenin mümkün olup olmad  üzerinde durulmas  
ve sorgulanmas  gereken önemli bir konudur. 

Çal mam zda,  Hukuku ile Borçlar Hukuku aras ndaki ili kiyi, tek-
nik olarak i  Hukukunun Borçlar Hukukundan ayr ld  noktalar  inceleme-
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ye çal aca z. Bu noktada,  Hukukunun öne ç kan özelliklerini be  ba l k 
alt nda incelemek yerinde olacakt r: Kamu düzeni, kolektivizm, realizm, 
kar l kl l k ilkesi ve temel haklar n etkisi eklinde konuyu ele alaca z. 

II.  HUKUKUNUN ÖZELL KLER  
1. Kamu Düzeni 
Öncelikle i  hukukunun, kamu düzeni kavram n n hakim oldu u bir 

alan oldu unu belirtmeliyiz. Emredici nitelikte yasa ve toplu i  sözle mesi 
hükümlerinin sözle me serbestisini geni  biçimde s n rland n  görüyoruz. 

 hukukunda kamu düzeni kavram n , geleneksel olarak mutlak ve sosyal 
kamu düzeni olarak ikiye ay r yoruz: Mutlak kamu düzeni kapsam nda i çi-
nin lehinde de olsa de i iklik yapamayaca  alanlar ; sosyal kamu düzeni ile 
ise, sözle melerle ancak i çi lehine olarak de i tirilebilecek konular  anl yo-
ruz. 

Ancak unu da belirtmemiz gerekir ki, toplumlar, ekonomi, sosyal ya-
p  de i iyor ve geli iyor; bu durumda kamu düzeni olarak nitelendirdi imiz 
konular da de i ime u ruyor. 

Bu ba lamda, Bat da genel olarak iki önemli geli im gözlüyoruz: 
lk olarak mutlak kamu düzeni denilen konular n darald n  görüyo-

ruz. kinci olarak, sosyal kamu düzeninin yan nda esneklik dü ünceleri ile 
i çi aleyhine olabilecek konular n kollektif araçlarla düzenlenebilmesine 
olanak sa layan yeni bir kamu düzeni anlay n n geli ti ini görüyoruz. Bu 
geli imin hukukumuzda da yans malar  oldu unu söyleyebiliriz. Örne in 
ücretin Türk paras  ile ödenmesi hükmü 1475 sy. Kanundaki zaman içinde 
de i ime u rad . Bunun gibi, k dem tazminat  bugün tart l r hale geldi. 
Herkes k dem tazminat n n mutlak emredici oldu u kan s n  art k payla m -
yor1. 

2. Kollektivizm 
 hukukunu özgün k lan bir di er özellik ise, kollektif bir hukuk ol-

mas d r. Özellikle toplu i  sözle mesi, sendikalar, grev ve lokavt kavramlar  
i  hukukunu gerçekten özgün k lmaktad r. Toplu i  sözle mesi kavram n  
borçlar hukuku kurumlar  ile izah edemiyoruz. T S hükümlerini, üçüncü ki i 
lehine sözle me olarak nitelendirmek mümkün de ildir. Zira,; T S hükümle-
ri i çiler üzerinde ayn  bir kanun hükümleri gibi do rudan ve emredici e-
kilde etki eder. 
                                                 
1  Bu konudaki geli im için bkz. E. Özdemir,  Hukukunda Mutlak Emredici Hükümlerin 

Yeri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:54, Say : 3, 95 vd.  
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Ancak özellikle son y llarda bu konuda önemli bir geli im gözlemli-
yoruz. 

1980’li y llar n ba ndan bu yana, bireyselle me insan kaynaklar  yö-
netiminin en önemli tandanslar ndan birisi olarak görünüyor. çinin ücreti, 
mesleki ilerlemesi, mesleki e itimi, çal ma süresi gibi birçok konu birey-
selle menin etkisi alt na girmi  durumda. Bireyselle me, sadece insan kay-
naklar  yönetiminde görülen bir teknik de il; sanayile en ülkelerde görülen 
sosyolojik bir vakad r. 1980’li ve 1990’l  y llar n birey kavram n n tam dün-
yada gücünü ve etkisini artt rd  dönemler oldu u sosyologlarca da dile 
getiriliyor. Nitekim sosyologlar art k günümüz toplumunda insanlar n ortak 
bir kaderi ve hedefi payla t n n söylenemeyece ini, herkesin sadece ken-
disinden sorumlu oldu u bir dünyada ya ad m z  ifade ediyorlar2. 

Bir toplumsal ya am biçimi haline gelen bireysellik, endüstri ili kile-
rini ve hukuk sistemini de etkisi alt na al yor. Bugün art k gençler büyükleri 
gibi kollektif eylemlere kat lma konusunda istekli de iller; s n f bilinci gü-
nümüzde büyük ölçüde kaybolmu  gözüküyor. Endüstri ili kilerinde, birey-
selli in ön plana ç kmas nda genel sosyolojik nedenlerin yan s ra, üretim 
teknikleri ve i  kavram nda görülen de i imler de önemli ölçüde etkili oldu. 

 kavram n n içeri i farkl la t , i çinin bireysel özelliklerini ön plana ç kar-
tan gayr  maddi, entelektüel faaliyetler h zla yayg nla t . Finans ve rekabetin 
globalle mesi, i letmeleri son derece h zl  biçimde hareket etmeye, mü teri-
lerin ihtiyaçlar n  en acil ekilde gidermek için yeni yönetim teknikleri uy-
gulamaya yöneltti. Taylorizm yerini i çiyi bir birey olarak ele alan ve de er-
lendiren kat l mc -bütünle tirici yönetim tekniklerine b rakt 3. 

Ça n geli imi ile birlikte artan rekabet ko ullar , mü teriler için mak-
simum de erin ve hizmetin firmalar taraf ndan sa lanmas n  gerektirmekte-
dir. Bu da ancak etkili, özerk, sorumluluk sahibi ve yarat c  güce sahip i çi-
lerin varl  ile mümkün olabilecektir. 

Yönetim tekniklerindeki bu geli im i  ili kisinin tabi oldu u hukuksal 
çerçeveyi de radikal biçimde etkilemektedir. Bu noktada, i çinin bireysel 
özelliklerinin insan kaynaklar  de erlendirmesinde dikkate al nabilmesi ko-
nusunda i  sözle mesinin özel bir i lev kazand n  görüyoruz.  sözle me-
sine konulacak özel hükümlerle yasa ve toplu i  sözle mesi hükümlerinin 
standart bir yap ya büründürdü ü i  ili kisinin i letmelerin ihtiyaçlar na 
uygun özel bir biçime sokulabilmesi gündeme gelmektedir. 
                                                 
2  P. Adam; Individualisation en Droit du Travail, LGDJ, 2005, 203-204. 
3  Bkz. Özdemir,  Sözle mesinin çeri i ve Ücret; III. Y l nda Yeni  Yasas , Türkiye 

Toprak Seramik Çimento Ve Cam Sanayi verenleri Sendikas  yay, 2005, 27-28. 
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Ancak taraflar n bu a amada mutlak bir sözle me serbestisi içinde bu-
lunup bulunmad n n günümüzde önemli bir hukuksal sorun olarak ortaya 
ç kt n  görüyoruz. Nitekim i  sözle melerinde yer verilen cezai art, nakil 
hükümleri, rekabet yasa , belli bir sonucu elde etmeye yönelik hükümler 
gibi düzenlemelerin geçerlili i konusunda önemli tart malar gündemimizde 
bulunuyor. 

3. Realizm (gerçekçilik) 
 hukukunu özgün k lan özelliklerden bir di eri ise “realizm”; yani 

gerçekçiliktir. Eski kanunda benzer ekilde oldu u üzere, Yeni Borçlar Ka-
nununda da önemli bir düzenlemenin bulundu unu görüyoruz. Yeni BK m. 
19’a göre; “Bir sözle menin türünün ve içeri inin belirlenmesinde ve yo-
rumlanmas nda, taraflar n yanl l kla veya gerçek amaçlar n  gizlemek için 
kulland klar  sözcüklere bak lmaks z n, gerçek ve ortak iradeleri esas al -
n r”. 

Ancak bu düzenlemenin belki en çok kullan ld  alan n i  hukuku ol-
du unu söyleyebiliriz. Sadece bizde de il tüm dünyada böyle; nitekim Fran-
sa’n n ileri gelen i  hukuku ö retim üyeleri Pelissier Jeammeaud ve Supiot 
kitaplar nda i  hukukunun temel özelliklerinden birini “realizm” olarak be-
lirliyor ve aynen u ifadeye yer veriyor: “…i  hukukunda taraflar n yapt k-
lar na de il, yapmak istediklerine bakar z, yani bizim için önemli olan hu-
kuki montaj, yani görünürdeki hukuki yap  de il, asl nda gerçekte ne oldu-

udur”4. 
Bunun çok do ru bir tespit oldu u kan s nday z; gerçekten i  huku-

kunda görünü teki hukuki i lem ne olursa olsun, biz gerçekle ilgileniriz. 
Bunu da gerek sözle menin kurulmas nda, gerek ifas nda gerekse de sona 
ermesi a amas nda gözlemlememiz mümkündür. 

Sözle menin kurulmas  ile ba larsak, hemen unu söyleyebiliriz: Ta-
raflar ne derse desin, ortada bir i  sözle mesinin olup olmad  yarg  tara-
f ndan ara t r l r. Buna göre, ki i, i çi s fat  ile mi çal m  ona bak l r. Bu-
nun sosyal sigortalar hukuku alan ndaki görünümü de hizmet tespit davala-
r d r ve Yarg tay burada usul hukuku ilkelerini de ileriye ta yarak; hatta 
bunlar n s n rlar n  zorlayarak, bu gibi davalarda “resen ara t rma” ilkesini 
kabul etmi tir5. 

Yine sözle mesinin niteli i konusunda da taraflar n isimlendirmeleri 

                                                 
4  Pélissier/Jeammeaud/Supiot, Droit du Travail, 21. éd.,59. 
5  E. Özdemir,  Sözle mesinden Do an Uyu mazl klarda spat Yükü ve Araçlar , stan-

bul 2006, 508-62. 
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ba lay c  de ildir. Bunun somut örne i belirli süreli sözle melerdir. Belirli 
süreli sözle me ancak kanunda belirli süreli sözle me yap lmas n  gerektire-
cek olgular n varl  halinde yap l r. 

Sözle menin içeri ine bakt m zda, yine ayn  yakla m biçimini gö-
rüyoruz. Son y llardaki çarp c  bir örnek, i çiye verilen muvazaal  ücret 
belgeleridir. Uygulamada görüyoruz: çi kredi veya kredi kart  almak için 
ba vuruyor ve i verenden kendisine yüksek maa  ald n  gösteren yaz  
vermesini rica etti inde ve i veren de i çinin bu teklifini kabul etti inde, i çi 
bu yaz y  mahkemede delil olarak kullanabiliyordu. Ancak daha sonra Yar-
g tay bu uygulamaya set çekti ve gerçek durumun ara t r lmas  gerekti ini 
kabul etti. 

Fiili olan durumun esas al nmas n n, sözle menin sona ermesi a ama-
s nda da s kça kar m za ç kt n  görüyoruz. stifa dilekçeleri bunun somut 
bir örne ini te kil etmektedir. Yarg lama a amas nda, istifa dilekçeleri sade-
ce irade bozuklu u (yani bask  ile al nma) ba lam nda de il, bunun gerekçe-
leri veya ba ka bir deyi le “arka plan ” ba lam nda kapsaml  bir denetime 
tabi tutulmaktad r. Nitekim i çinin, istifa dilekçesine ra men, bunun asl nda 
bir hakl  fesih niteli inde oldu unu kan tlamas  mümkündür. Bunun için 
de i çinin istifan n ard nda yatan nedenleri kan tlamas  gerekiyor. Bu konu-
da s kça fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, y ll k izinlerin verilmemesi, 
sigorta primlerin eksik yat r lmas  gibi nedenleri görüyoruz6. 

Bu noktada i verenlerin çok dikkatli davranmas  gerekiyor; kay t d  
i çilik uygulamalar  durumunda i çi gerçekte kendisi i ten ayr lm , ba ka 
bir i  bulmu  dahi olsa daha sonra dava açarak i verenin aç klar n  aleyhine 
kullanmas , istifas n  hakl  nedenle feshe dönü türerek i çilik alacaklar n  
talep etmesi mümkün olabiliyor. Bunu s kça uygulamada görüyoruz. 

Yine istifa dilekçesinin bir ikale olarak yorumlanmas  da mümkün gö-
rünüyor. Bu noktada arta ba l  istifa dilekçesi verilmi  olsa dahi, yarg lama 
a amas nda denetime tabi tutuldu unu ve bunun bir ikale olarak nitelendiri-
lerek makul yarar ba lam nda irdelendi ini görmekteyiz. Bu noktada 
Yarg tay n görü üne kat l yoruz. 

4. Kar l kl l k lkesi 
 sözle mesinin sinallagmatik, yani iki tarafl  bir sözle me oldu unu 

biliyoruz. Kar l kl  haklar ve borçlar içeren i  sözle mesinde i çi i ini ya-
pacak, i veren de kar l  olan ücreti ödeyecektir. Ancak, taraflar n hak ve 
borçlar  art k i  yapmak ve ücret ödemekle s n rl  de ildir. Endüstri ili kile-
                                                 
6  Bu konuda bkz. E. Özdemir, stifa ve kale, stanbul Barosu yay, stanbul 2009, 5 vd. 
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rindeki de i im ve geli im ile birlikte art k i  sözle mesi kapsam nda birçok 
düzenlemeye yer verildi ini, i  sözle mesinin içeri inin zenginle ti ini gö-
rüyoruz. E itim hükümleri, bunun kar l nda getirilen e itim masraflar n  
geri ödeme kay tlar , rekabet yasa , cezai artlar bu hükümlerden dikkat 
çekenleridir. Nitekim bu hükümlerle ilgili olarak yarg  denetimi a amas nda 
“kar l kl l k” diyebilece imiz bir dü ünce ile denetim yap ld n  görüyo-
ruz. 90’l  y llarda cezai artlarla ba layan ve günümüzde iyice belirginle en, 
hatta “ilke” haline geldi ini dahi söyleyebilece imiz bir “kar l kl l k esas ” 
söz konusudur. 

Yarg tay bir çok karar nda tek tarafl  olarak cezai art kararla t r la-
mayaca n  ifade etmektedir. Yani cezai art her iki taraf için de getirilmi  
olmal d r. Sözle meye ayk r l k durumlar nda sadece i çi aleyhine cezai art 
getirilmesi, gerçekten bir kötüye kullanma oldu una i aret etmektedir. An-
cak bu noktada sözle me hükmüne de bak lmas  ve genel olarak “tek tarafl  
cezai art olmaz” denilmemesinin isabetli olaca  kan s nday z. Buna kar -
l k Yeni BK m. 420’de “…Hizmet sözle melerine sadece i çi aleyhine konu-
lan ceza ko ulu geçersizdir” hükmü yer alm t r. 

Yeni Kanunun bu yöndeki düzenlemesinin yerinde olmad n  dü ü-
nüyoruz. Öncelikle, e itim kar l  cezai artlar için bu de erlendirmemiz 
geçerlidir. E itim, ba l  ba na sözle medeki cezan n kar l n  olu turuyor; 
yani i veren aç s ndan da bir cezai art getirilmesine gerek olmamal d r. 
Yine belirli süreli i  sözle mesinde i çi aleyhine getirilen cezai art  da kar-

l kl l k noktas nda tart labilir buluyoruz7. 
Bizce Kanun; kar l kl l  getirmemesi gereken yerde getirmi ; ge-

tirmesi gereken yerde ise bu yönde bir düzenlemeye yer vermemi tir. Nite-
kim rekabet yasa  hükümleri bak m ndan art k dünyan n hemen her ülke-
sinde bir kar  edim yükümünün getirildi ini görüyoruz. Hatta Fransa’da, 
bu yönde bir düzenleme olmamas na ra men, yarg  kar  edimsiz rekabet 
yasa  olmaz demi tir8. Hal böyleyken rekabet yasa n n kar l ks z düzen-
lenmi  olmas n , çok ciddi bir hata olarak de erlendiriyoruz. Hatta bu hali 
ile rekabet yasa na ili kin düzenlemenin Anayasa’ya; çal ma özgürlü üne 
                                                 
7  Bu konu Yarg tay n 1992 y l  kararlar  seminerinde de tart lm  olup, K. O uzman 

genel görü me s ras nda bu konuda Yarg tay kararlar n  kapsaml  biçimde ele tirmi tir. 
O uzman’ n ele tiri ve de erlendirmelerine kat l yoruz. Bkz. Yarg tay n  Hukukuna 
li kin Kararlar n n De erlendirilmesi, 1992,  Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

Türk Milli Komitesi, stanbul 1994, 83-84. 
8  Konuya ili kin mukayeseli incelememiz için bkz. Özdemir,  Sözle mesinin çeri i ve 

Ücret; III. Y l nda Yeni  Yasas , Türkiye Toprak Seramik Çimento Ve Cam Sanayi -
verenleri Sendikas  yay, 2005, 48 vd. 
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ayk r  oldu unu dahi ileri sürmemiz mümkündür. 
Kar l kl l k ölçütünün, sadece sözle me hükümleri ile s n rl  kalmad -

n  görmekteyiz. Söz konusu ölçüt, sözle menin sona ermesi a amas nda 
yap lan hukuki i lemlerde de etkisini somut biçimde göstermi tir. Nitekim 
Yarg tay, aç kça ikalenin geçerlili ini makul yarara ba lam t r. Ba ka bir 
deyi le, i  sözle mesinin anla ma ile sona erdirilmesinde i çiye makul bir 
kar l k verilmi  olmas  gerekmektedir. 

Makul kar l n ne oldu u ikalenin arka plan na göre ekillenecektir. 
Bu hususta sözle me hangi ko ullarda bozulmu , teklif kimden gelmi , ikale 
olmay p sözle me i veren taraf ndan feshedilmi se geçerli sebep var say la-
bilir mi, i çinin k demi, olas  bir i e iade davas nda i çinin alabilece i po-
tansiyel tazminat n miktar  gibi olgular masaya yat r larak makul yarar sap-
tanacakt r. 

kale konusunda belirlenen makul yarar ölçütünün adil oldu unu söy-
lememiz mümkündür. Bununla birlikte, aç kças  bunun hukuki kar l n  
bulmakta zorlan yoruz. Sözle me hükümlerindeki kar l kl l k ölçütünü söz-
le meyi sona erdiren bir hukuki i leme yans tmam z bize güç gelmektedir. 

Asl nda ikale bizce yanl  bir seçim oldu ve bu hata daha i in ba nda 
yap ld . Birkaç ba ar s z denemeden sonra, i e iade davalar n  engellemek 
için var olan ancak at l durumda olan bu kurumun bir çözüm olaca  dü ü-
nüldü. Nitekim bu konudaki ilk ba ar s z deneme ibranamelerdi. Yarg tay 
ibranamelerin i e iade davalar n  bloke eden bir enstrüman olarak kullan -
lamayaca n , hemen konuya ili kin ilk kararlar nda kabul etti. 

Yarg tay n ibranameyle ilgili içtihatlar ndan sonra ise ikaleye dönüldü. 
Bu hususta bir süre ikalenin geçerlili i tart ld ; arta ba l  istifa dilekçeleri, 
i çiye yap lan ek ödemeler, özel paket ödemeleri gibi ödemelerin geçerlili i 
ve etkileri incelendi. Daha sonra da makul yarar ölçütü yarg  taraf ndan 
devreye sokuldu ve bugünkü uygulama ekillendi. Ancak ikalenin birçok 
kar kl  beraberinde getirdi i de bilinen bir gerçek. Nitekim i çinin i siz-
lik sigortas ndan yararlanmas , yap lan ödemelerin vergi kesintisine tabi 
olup olmamas  hala tart lan konulard r. 

Kan m zca, bu konuda ikale de il; sulh kurumu kullan labilirdi. Yani 
i veren e er sözle meyi feshetmek istiyorsa feshedecek; bundan sonra i çi 
ile aralar ndaki ihtilaf  bir sulh sözle mesi ile çözecektir. Sulh sözle mesinin 
temel özelli i de zaten “kar l kl  fedakarl k” ile ihtilaf n kal c  olarak çö-
zümlenmesidir. 
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te bu konuda kar l kl l  devreye sokabiliriz ve bunu hukuki bir 
zemine oturtabiliriz; Üstelik, sözle me i veren taraf ndan feshedilmi  olaca-

 için i sizlik sigortas  ve vergi kesintisi gibi konular sorun da yaratmaya-
cakt r. 

5. Temel Haklar n Sözle meye Etkisi 
 hukukunda temel haklar n i  ili kisinde etkisini her geçen gün art-

t rd n  görüyoruz. Hatta yabanc  yazarlar unu ifade ediyorlar; i  hukuku 
bir yandan esnekle iyor, bireyselle iyor, liberalle iyor ve eski kat l n  
kaybediyor. Ancak di er yandan geli en insan haklar  anlay n n i çinin 
haklar n  ve konumunu güçlendirdi i de söyleniyor. 

Bu hususta somut örnekler göstermemiz mümkündür. Örne in, e itlik 
anlay n n 2003 y l nda do rudan i  kanununa kapsaml  biçimde girdi ini 
ve AB normlar na uygun olarak düzenlendi ini görmekteyiz 

Yeni Borçlar Kanunumuzda da bu konuda önemli bir ad m at lm  ve 
“içinin ki ili inin korunmas ” konusu düzenlenmi tir. Bu hükme göre, 
“… veren, hizmet ili kisinde i çinin ki ili ini korumak ve sayg  göstermek 
ve i yerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sa lamakla, özellikle i çi-
lerin psikolojik ve cinsel tacize u ramamalar  ve bu tür tacizlere u ram  
olanlar n daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yü-
kümlüdür” (m.417). 

Ancak bu düzenlemelerin yetersiz oldu u kan s nday z. çinin ki ilik 
haklar  vard r demenin ötesinde i verenin ç karlar , i  ili kisinin niteli i ve 
i çinin ki ilik haklar n  aras ndaki dengeyi kurmak gerekir. Bu dengenin 
nerede kurulaca  ise tart labilecek niteliktedir. Birkaç ilginç örnekle ko-
nuyu tart maya açal m. 

Geçti imiz y llarda Fransa’da, yarg n n önüne ilginç bir olay geldi. 
Renault yetkililerinden birisi Peugeot marka araba kullan yor ve bunda da 
uyar lara ra men srar ediyordu. Bunun üzerine i  sözle mesi feshedildi ve 
konu yarg ya ta nd . Frans z Yarg tay , i çinin diledi i arac  kullanabilece-
ini, i verenin bu konuda i çiyi zorlama hakk n n bulunmad n  belirtti. 

Gerçekten de bugün art k, i  sözle mesinde i çinin ki ili ini de il, 
sadece eme ini sözle meye koydu u kabul edilmektedir. Yani i çi tüm ya-
am tarz  ile i verene ba l  olmak zorunda de ildir. Bunun tek istisnas , 

entreprise de tendance dedi imiz i letmeler; yani siyasi parti, kilise gibi 
belirli bir dini, politik kimli i olan i letmelerdir. Bu gibi i letmelerde çal -
an i çilerin özel ya am nda da söz konusu i letmelerin kurallar na uymas  

beklenmektedir. Örne in e cinsel kilise görevlilerinin durumu uzun zaman-
d r bu bak  aç s  ile Bat ’da tart lmaktad r. 
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Sonuç olarak, bu i letmeler d nda art k, i çinin i verenle olan ili kisi, 
ki isel de il, malvarl ksal bir ili ki olarak nitelendirilmektedir. Bunun Yeni 
Borçlar Kanunu bak m ndan önemli olan sonucu ise art k bat da “sadakat 
borcu” gibi borçlardan söz edilmiyor olmas d r. 

Gerçekten de sadakat, ancak evlilik gibi bir aile hukuku ili kisinde söz 
konusu olabilir. Art k, i çinin sadakat borcundan de il; sözle meyi iyi niyet-
le ifa etme borcundan söz etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte, yeni Borçlar 
Kanununda “sadakat borcu” ba l na yer verildi ini ve bunun alt nda dü-
zenlemeler yap ld n  görüyoruz. 

Konumuza dönecek olursak, i çinin ki ili inin korunmas  gereklidir 
demek do ru bir ad m olarak dü ünülebilir; ancak bunun yeterli olup olma-
yaca  tart maya aç kt r. 

Günümüzdeki çal ma ya am na bakt m zda, özellikle yeni teknolo-
jilerin kullan lmas  ile birlikte i çilerin ki ilik haklar  ve i verenlerin menfa-
atleri aras nda bir çat ma bulundu unu söyleyebiliriz. yerinde Internet 
kullan m , i yerinde i çilerin kameralar ile denetimi, i çilerin mail ve bilgi-
sayarlar n n i verenlerce incelenmesi bu duruma örnek gösterilebilir. 

Burada i çinin özgürlük alan  ile i verenin menfaatleri aras nda hassas 
bir denge kurulmas  gerekmektedir. Taraflar aras ndaki dengenin nas l kuru-
laca  konusu da ayr  bir önem kazanmaktad r. Bu ba lamda, i verenlerin 
i yerine kuraca  kameralar n say s  ve konumu, i yerinde Internet kullan -
m n n yasaklanmas  veya i çilerin elektronik postalar n n i verenlerce ince-
lenebilmesi gibi konular n n üzerinde hassasiyetle durulmas  gerekecektir. 

Belirtti imiz bu hususta kanunlar m zda yer alan düzenlemeler yeter-
siz kalmaktad r. Özellikle 2003 y l nda yürürlü e giren 4857 say l   Kanu-
nunda bu konuda hiçbir hüküm olmamas n  ciddi bir eksiklik olarak görüyo-
ruz. Yeni bir i  kanunu yap l p, i çinin ki ili inin korunmas  ile ilgili düzen-
lemelere yeterince yer verilmemesi bizce isabetsiz olmu tur. 

Bu noktada,  Kanununa özel düzenlemeler getirmenin yararl  olaca-
n  dü ünüyoruz. Özellikle Frans z hukukunda kabul edilen ölçülülük, ef-

fafl k ve kat l m ilkelerinin hayata geçirilmesi gerekti i kan s nday z. Bun-
lardan özellikle ölçülülük ilkesi son derece önemli olan, Yarg tay n da gün-
cel kararlar nda s kça yer verdi i bir ilkedir. Önümüzdeki günlerde bu ilke-
den çok daha fazla söz edece imizi dü ünüyoruz. 

III. Yeni  Sözle meleri 
6098 say l  Borçlar Kanununda, eskisinde olmayan pazarlamac l k ve 

evde hizmet sözle meleri düzenlenmi tir. 
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Öncelikle bu sözle me tiplerinin düzenlenmesinin gereklili i tart la-
bilecek niteliktedir. Ayr ca bu sözle me tiplerinin i  sözle mesi tipleri ola-
rak düzenlenmesi ve bu tip i  sözle melerinin Borçlar Kanununda düzen-
lenmesinin isabet derecesi sorgulanmal d r. 

Pazarlamac l k sözle mesini ele alal m. Bir kere pazarlamac  dedi i-
miz ki ilerle ilgili bir kanun yap yorsak, öncelikle bunlarla ilgili hukuki so-
runlar  do ru ekilde tespit etmemiz gerekir. 

Bizce bir konuda kanun iki sebepten yap l r; ya mevcut uygulamada 
yarg n n mevcut hükümleri uygulayarak çözmekte yetersiz kald  sorunlara 
çözüm arars n z ya da geli mi  ülke modellerini esas alarak düzenlemeler 
getirir ve hukuk standartlar n z  yükselterek toplumsal ve kültürel ilerleme-
ye katk da bulunmak istersiniz; örne in e itli in, cinsel tacizin, psikolojik 
tacizin (mobbing) düzenlenmesinde oldu u gibi. 

Maalesef biz burada her iki amac  da göremiyoruz. Pazarlamac l k 
sözle mesi ile ilgili hükümler ne geli mi  bir i  hukuku modeli örne i, ne de 
ülkemiz uygulamas ndaki sorunlara çözüm getiriyor. Hatta biraz sonra ince-
leyece imiz gibi, bu hükümlerin sorun çözmekten ziyade ba l  ba na sorun 
kayna  olaca  kan s nday z. 

Öncelikle pazarlamac lar n hukukumuzdaki yeri ile ilgili olarak baz  
tespitler yapmal y z: 

Bir kere pazarlamac  olarak nitelendirdi imiz ki iler, e er i  sözle -
mesi ile çal yorlar ise, zaten i  kanunu kapsam ndad rlar. Bunlarla ilgili 
Borçlar Kanununda özel düzenleme getirilmesini anlamak mümkün de il-
dir. Hatan n nedeni bunun sviçre hukukundan, hem de birebir, üstelik yan-
l  tercümeler ile al nmas d r. sviçre’de özel bir i  kanunu bulunmad  için, 
mevcut sistematik yap  bak m ndan orada bir sorun bulunmamaktad r. An-
cak bizim hukuk sistemimiz aç s ndan ayn  eyleri söylemek mümkün de-

ildir. 
kinci olarak hukukumuzdaki sorunlara bir bak p, getirilen hükümlerin 

bunlara çözüm olup olmad n  sorgulamal y z. 
Yeni Borçlar Kanununda yer alan düzenlemelerdeki temel sorun, pa-

zarlamac  statüsündeki ki ilerin i çi olup olmad d r. Zira pazarlamac l n 
mutlaka i çi olarak yap lmas  diye bir kural yoktur. Pekala pazarlamac l k 
ba ms z bir i  niteli inde yap labilir. 

Pazarlamac lar n ücret, komisyon ve masraflar  ile ilgili olarak da so-
runlar do abilmektedir. Bunun temel nedeni de ülkemizdeki kay t d  i çi-
lik uygulamalar d r. Bir kere pazarlamac  ile yaz l  bir sözle me yap lmad  
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ve kay tl  ekilde ücret ödenmedi i zaman, dosya kapsam ndan bunun ücre-
tini, primini ve masraflar n  çözmek mümkün olmamaktad r. Bunun gibi, 
i çinin hesab na yat r lan paran n ücret, masraf veya komisyon niteli inde 
olup olmad  da ço u zaman anla lamamaktad r. Ayn  ekilde, hangi i leri 
bu ki i ba lam , komisyon oran  yüzde kaç olarak belirlenmi , bunlar belir-
sizlik yaratmaktad r. 

Pazarlamac lar n yapt  masraflar da ayr  bir sorun olarak kar m za 
ç kmaktad r. Genelde uygulamada pazarlamac lar masraf belgelerini i vere-
ne göndermekte, i verenler de bunlar n kar l n  ödemektedir; ancak i ve-
ren bunu ödemedi i zaman sorun ç kabilmektedir. 

Uygulamada, i çi masraf n  istemekte ama elindeki belgeleri i verene 
göndermi , i veren de bende bir ey yok diyor. Zaman zaman i çiler bu ko-
nuda listeler defterler ç kar yorlar; ayr nt l , gayet inand r c  gözüküyor; 
ancak bunlar tek taraf  olarak düzenlenen belgeler oldu u için uygulamada 
ispat bak m ndan s k nt  yarat yor. 

Nihayet, bu gibi ki ilere otomobil teslimi yap l yor, e antiyon vs veri-
liyor onun için pazarlamac lardan bo  veya belirli rakaml  senetlerin al nma-
s n  yayg n bir uygula olarak görüyoruz. 

6098 say l  Borçlar Kanununun, bu ili kinin tespit etti imiz temel 
sorunlar na ne derece çözüm getirebildi i ise tart lacak niteliktedir. 

Kanunun 448. maddesinde önce pazarlamac l k sözle mesi tan mlan-
m t r. 449. maddede ise bu sözle menin içeri ini olu turan temel unsurlar 
belirlenmi tir. Bu maddelerin çok önemli oldu u kan s nday z. Zira daha 
önce belirtti imiz gibi pazarlamac lar n en büyük sorunu sözle me içeri i-
nin belirsizli idir. 

Bu konulardaki belirsizli i gidermenin en iyi yolu ise taraflar  yaz l  
sözle me yapmaya yöneltmektir. 448. maddeye göre pazarlamac l k sözle -
mesi, sözle menin süresini, sona ermesini, pazarlamac n n yetkilerini, ücret 
ve masraflar n nas l ödenece ini, taraflardan birinin yerle im yeri yabanc  
ülkede ise uygulanacak hukukun ve yetkili mahkemenin hangisi oldu unu 
içerecektir. Yaz l  sözle me yap lmam , taraflarca belirlenmemi se, kanun 
hükümleri ve al lm  hizmet ko ullar  uygulanacakt r9. 

                                                 
9  Pazarlamac l k sözle mesi, pazarlamac n n sürekli olarak, bir ticari i letme sahibi i ve-

ren hesab na ve i letmesinin d nda, her türlü i lemin yap lmas na arac l k etmeyi veya 
yaz l  anla ma varsa, bu anla mada belirtilen i lemleri yapmay , i letme sahibi i verenin 
de buna kar l k ücret ödemeyi üstlendi i sözle medir (BK. m.448). Pazarlamac l k söz-
le mesi, sözle menin süresini, sona ermesini, pazarlamac n n yetkilerini, ücret ve mas-
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Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, Kanunda gerekli olan unsur say l-
may p, gereksiz unsurlara yer verilmi tir. 

Sözle menin süresi, sona ermesi ve uygulanacak hukuk yetkili mah-
keme gereksiz düzenlemeler olarak kar m za ç kmaktad r. Bununla birlikte, 
pazarlamac n n alaca  komisyon, pazarlamac n n mü teri ve faaliyet alan  
gibi düzenlemeler ise yaz l l k ko ulu vurgulanarak ön plana ç kart lmal yd . 

Pazarlamac n n yetkileri ba l  alt nda yasal bir karine getirildi ini 
görmekteyiz. Buna göre, pazarlamac n n exclusive (tek yetkili) olmas  esas  
kabul edilmi tir. Söz konusu düzenlemeye göre, pazarlamac n n i verenin 
iznini almadan arac l k etmesi, kendi veya ba kas n n hesab na çal mas  
yasakt r. Buna uygulamada pazarlamac  jargonunda çift çanta ta mak deni-
yor. Ba ka bir deyi le, pazarlamac , bu durumda hem i verenin hem de ba -
ka i verenin mallar n  sat yor10. 

Önemle belirtelim ki, pazarlamac n n fiyatlarda de i iklik yapamaya-
ca  ve önemli olaylar  bildirmesi gerekti i yolunda getirilen hükümler de 
gereksizdir. Zaten genel hükümlerden de i iklik yap lmamas  gerekti i ç -
kart labilir. Önemli olaylar  bildirmek de i in do as nda zaten bulunmakta-
d r. 

Kanunun 451. maddesinde garanti konusu düzenlenmi tir. Söz konusu 
hükme göre, kural olarak mü terinin yükümlülüklerini ifa etmemesinden 
pazarlamac n n sorumlu olaca  kararla t r lamaz. Esas itibariyle isabetli 
buldu umuz bu düzenlemenin sonras nda ise uygun bir komisyon kar l  
zarar n ¼’ üne kadar kar lama yolunda anla ma yap labilece i (yaz l  ola-
rak) düzenlenmi tir. 

Frans z hukukunda da bu gibi hükümler geçersiz kabul edilmektedir. 
Kanunda düzenleme bulunmamas na kar n Yarg tay bunlar  geçersiz say-
maktad r. Nitekim bu konuda yap lan toplu i  sözle melerinde de standart 
                                                                                                                            

raflar n nas l ödenece ini, taraflardan birinin yerle im yeri yabanc  ülkede ise uygulana-
cak hukukun ve yetkili mahkemenin hangisi oldu unu içerir. Yukar daki f kra uyar nca 
sözle mede yer almas  öngörülen hususlar taraflarca belirlenmemi se, kanun hükümleri 
ve al lm  hizmet ko ullar  uygulan r (BK. m. 449). 

10  Pazarlamac , talimata uymamas n  zorunlu k lan hakl  bir sebep olmad kça, kendisine 
verilen talimata uygun olarak mü terileri ziyaret etmekle yükümlüdür; i verenin izni 
olmad kça, kendisi veya üçüncü ki iler hesab na i lem yapamaz, arac l k edemez. Pazar-
lamac , i lem yapmaya yetkiliyse, talimatta öngörülen fiyatlara ve di er i lem ko ullar -
na uymak zorundad r; i veren raz  olmad kça, bunlarda de i iklik yapamaz. Pazarlama-
c , pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak düzenli biçimde ayr nt l  bilgi vermek, ald  
sipari leri i verene derhâl ula t rmak ve mü teri çevresini ilgilendiren önemli olaylar  
bildirmekle yükümlüdür (BK. m.450). 
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olarak bu gibi hükümlerin geçersiz olaca  belirtilmektedir11. 
Ancak unu da belirtmek gerekir ki, Frans z Hukukunda komisyonun 

fiilen mü teriden tahsilat al nmas  art na ba lanabilece i de kabul edilmek-
tedir12. Kan m zca Frans z hukukundaki model esas al narak yasal düzenle-
me getirilebilir; Bu gibi hükümler kesin olarak yasaklan r, ancak i çiye o ay 
için asgari ücretin ödenmesi art yla, fiilen yap lmayan ödemeler için ko-
misyonlar n ödenmeyece i kararla t r labilirdi. 

TBK 452. maddede, özel yetki verilmedikçe pazarlamac n n tahsilat 
yapamayaca  belirtilmi tir. Bunun isabetli bir hüküm oldu unu dü ünüyo-
ruz. 

TBK 453. maddede, pazarlamac  alan nda tek yetkili ise, i verenin ay-
n  alanda izni olmadan ba kas n  çal t ramayaca  ancak kendisinin i lem 
yapabilece i düzenlenmi tir. Ancak 455. maddede i verenin yapt  i lerden 
de pazarlamac ya komisyon ödenmesi belirtilmi tir. Bu hükümler alanda tek 
yetkilili i önemli bir nokta haline getiriyor; dolay s yla, bunun yaz l  olarak 
sözle mede düzenlenmesi gereken hususlar aras nda say lmas  gerekti i 
kan s nday z13. 

TBK 453. maddenin 2. f kras  ise anla lmas  oldukça güç bir düzen-
lemeye yer vermektedir. Buna göre, “…Sözle menin pazarlama alan  veya 
mü teri çevresine ili kin hükmünün de i tirilmesini gerektiren bir sebep 
varsa i veren, söz konusu hükmü, sözle mede fesih bildirim süresi öngörül-
mü  olsa bile, bu süreye uymadan tek tarafl  olarak de i tirebilir; ancak, bu 
durumda pazarlamac n n tazminat ve hizmet sözle mesini hakl  sebeple so-
na erdirme hakk  sakl d r”. 

Öncelikle belirtelim ki, “pazarlama alan ” sözle menin en kritik nok-
tas n  olu turmaktad r. Maddede, “sözle menin bu hükmünü i veren, söz-
le mede fesih bildirim süresi öngörülmü  olsa bile bu hükmü de i tirebilir” 
                                                 
11  Bkz. Jean François Cesaro, Voyageurs, Représentants et Placiers, Juris Classeur, 

Travail Traité, Date du fraicheur: 06 déc. 2003, 11.  
12  Cesaro, Voyageurs, Représentants et Placiers, Juris Classeur, Travail Traité, Date du 

fraicheur: 11 Mars 2004, (Exécution), 40.  
13  Pazarlamac ya belirli bir pazarlama alan nda veya belirli bir mü teri çevresinde faaliyet-

te bulunma yetkisi verilmi  ve aksine yaz l  anla ma da yap lmam sa i veren, ba kala-
r na ayn  alan veya çevrede faaliyette bulunma yetkisi veremez; ancak, kendisi üçüncü 
ki ilerle i lem yapabilir. Sözle menin pazarlama alan  veya mü teri çevresine ili kin 
hükmünün de i tirilmesini gerektiren bir sebep varsa i veren, söz konusu hükmü, söz-
le mede fesih bildirim süresi öngörülmü  olsa bile, bu süreye uymadan tek tarafl  olarak 
de i tirebilir; ancak, bu durumda pazarlamac n n tazminat ve hizmet sözle mesini hakl  
sebeple sona erdirme hakk  sakl d r (BK m.453). 
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deniliyor; i te buray  anlayam yoruz. Sözle mede fesih bildirim süresi öngö-
rülmesiyle bu hükmün de i tirilmesi aras nda nas l bir ba  var? 

Asl nda olay n özü u: sviçreliler bir sözle me de i ikli inde, e er bu 
de i iklik i çinin aleyhine ise, belirli süreli sözle melerde sözle menin so-
nuna, belirsiz süreli sözle melerde ise ihbar süresinin sonuna kadar bunu 
yapamazs n z, süreyi bekleyip bundan sonra de i ikli i yapabilirsiniz diyor-
lar. öyle bir hukuksal konstrüksiyon yap yorlar: “ihbar süresi kanunda em-
redicidir, bu emredici süre oldu u için, de i iklik yetkini zaman ba lam nda 
s n rlar”. 

Bu yakla m öncelikle bizim mant m za da uymamaktad r. Anlad -
m z kadar yla, kanun koyucu taraf ndan sviçre Kanunu metni anla la-

mam , anla lamad  için de, -zaten orijinal ifade “sözle mede belirtilen 
ihbar süresi” de demiyor- bu ekilde getirilmi tir. 

TBK 454. maddede pazarlamac n n ücreti düzenlenmi tir. Düzenle-
meye göre, faaliyetin uygun kar l n  olu turur ise sadece komisyon karar-
la t rmak mümkündür. Burada uygun kar l n ne oldu u da ayr  bir tart -
ma konusudur. Deneme süresi içinde ücret serbestçe kararla t r labilir den-
mi tir. Bu hükümden kastedilenin ne oldu unu anlamak mümkün de ildir. 
Yani, uygun bir kar l k olmasa da olur mu denmek istenmi tir. Bir belirsiz-
lik vard r. Bu hususta, deneme süresine ili kin özel hüküm getirmek bizce 
yerinde olmam t r14. 

TBK 455. maddede ise, komisyon düzenlenmi tir15. 456. madde pa-
zarlama faaliyetinin engellenmesi ba l n  ta maktad r. Bu düzenleme son 
derece karma k,  Kanunu ile ba da mayan bir hükümdür.16. 457. madde 
                                                 
14  veren, pazarlamac ya sadece belirli bir miktardan veya bu miktarla birlikte komisyon-

dan olu an bir ücret ödemekle yükümlüdür. Ücretin tamam n n veya önemli k sm n n 
komisyondan olu aca na ili kin yaz l  anla ma, kararla t r lan komisyonun, pazarlama-
c n n faaliyetinin uygun kar l n  olu turmas  ko uluyla geçerlidir. Deneme süresi için 
ödenecek ücret, serbestçe kararla t r labilir. Ancak, deneme süresi iki ay  geçemez. (BK 
m.454) 

15  Pazarlamac , belirli bir pazarlama alan  veya belirli bir mü teri çevresinde faaliyette 
bulunma yetkisi sadece kendisine verilmi se, kendisinin veya i verenin bu alan veya 
çevrede yapt  bütün i lerde kararla t r lm  ya da al lm  olan komisyonun ödenme-
sini isteyebilir. Belirli bir pazarlama alan  veya belirli mü teri çevresinde faaliyette bu-
lunma yetkisi pazarlamac yla birlikte ba kalar na da verilmi se pazarlamac ya, sadece 
kendisinin arac l k etti i veya bizzat yapt  i ler için komisyon ödenir. Komisyonun 
muaccel olmas  an nda, yap lan i in de eri henüz kesin olarak belirlenemiyorsa komis-
yon, önce al lm  olan en az de eri üzerinden, geri kalan  ise, en geç i in yerine geti-
rilmesinde ödenir (BK m.455) 

16  Pazarlamac n n pazarlama i lerini yürütmesi, kendi kusuru olmaks z n imkâns z hâle 
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“Harcamalar” ba l n  ta yor17. Burada, pazarlamac n n masraflar n n ko-
misyona veya ücrete dahil edilmesine ili kin anla malar n hükümsüz olaca  
belirtilmi tir. 

Aç kças  masraflar n, komisyona veya ücrete neden dahil edilemedi-
ini anlamak mümkün de ildir. Bu konuda Fransa örne ine bakt m z-

da,böyle bir yasaklama olmad  gibi, uygulamada masraflar n komisyona 
veya ücrete dahil edildi ini görürüz.. Hatta belirsizlik olmas  halinde Yarg -
tay %30 ölçütünü getirmi  (bunu yayg n uygulamadan esinlenmi ), masraf 
komisyonun %30’udur demi tir18. Bu nedenle düzenlemenin isabetsiz oldu-

unu dü ünüyoruz. Zira, anla ma varsa, sözle me serbestisini engellemek 
için hakl  bir neden olmasa gerekir. 

TBK 458. maddede pazarlamac n n hapis hakk  düzenlenmi tir19. 459 
maddede ise özel fesih süreleri ve hükümleri bulunmaktad r. Bu düzenleme-
lerin  Kanunu ile ba da t  söylenemez. Bu hususta özel hüküm getirme-
nin de anlaml  olmad n  dü ünüyoruz. 

Burada bir noktan n alt n  tekrar çizmek istiyoruz.  hukuku aç s ndan 
sviçre hukuku referans olarak almak için hem iyi bir hukuk de il, hem de 

karma k bir hukuktur. u hususun da alt n  çizelim ki, bizce kanun madde-
sinin basit ve anla l r olmas  gerekir. Bir eyi çok karma k hâle getirmenin 
bir anlam  yoktur. 

Evde hizmet sözle mesiyle ilgili olarak da unu söyleyebiliriz: Kan -
m zca bu müessesenin düzenlenmesini 2011’de tart mamam z gerekirdi. 

                                                                                                                            
gelir ve sözle me veya kanun gere i bu hâlde bile kendisine ücret ödenmesi gerekirse 
ücret, sabit ücrete ve komisyonun kayb  sebebiyle ödenebilecek uygun tazminata göre 
belirlenir. Ancak komisyon, ücretin be te birinden az ise, komisyon kayb  sebebiyle 
tazminat ödenmeyece i yaz l  olarak kararla t r labilir. Pazarlamac , pazarlama i lerini 
kendi kusuru olmaks z n yürütme imkân n  bulamamas na kar n ücretinin tamam n  
alm sa, i verenin istemi üzerine, kendisinin yapabilece i ve kendisinden beklenebile-
cek i leri onun i letmesinde yapmakla yükümlüdür (BK m.456) 

17  Pazarlamac , ayn  zamanda birden fazla i veren hesab na faaliyette bulunuyorsa, aksi 
yaz l  ekilde kararla t r lmad kça, her i veren, pazarlamac n n harcamalar na e it olarak 
kat lmakla yükümlüdür. Harcamalar n tamamen veya k smen sabit ücrete veya komis-
yona dâhil edilmesine ili kin anla malar kesin olarak hükümsüzdür (BK m.457) 

18  Cesaro, Voyageurs, Représentants et Placiers, Juris Classeur, Travail Traité, Date du 
fraicheur: 06 déc. 2003, 28. 

19  Pazarlamac l k ili kisinden do an muaccel alacaklar ile i verenin ödeme güçsüzlü üne 
dü mesi durumunda, henüz muaccel olmayan alacaklar n güvence alt na al nmas  için 
pazarlamac , ta n rlar, k ymetli evrak ve tahsil yetkisine dayanarak mü terilerden alm  
oldu u paralar üzerinde hapis hakk na sahiptir. Pazarlamac , araç ve ta ma belgelerini, 
fiyat tarifelerini, mü terilerle ilgili kay tlar ile di er belgeleri al koyamaz (BK m.458). 
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2011’de tart mam z gereken, tele-çal mad r. Kanunla ilgili ise genel olarak 
unu söyleyebiliriz: bu ki ileri hizmet sözle mesi kapsam na almak, bunlar  

i çi olarak koruma dü üncesi bir tercih, kanun koyucunun tercihidir. Sonuç 
olarak, Borçlar Kanunuyla ilgili düzenlemelere bakt m zda, i  hukukçula-
r n n bu alanda kat l m eksikli i çok net bir biçimde ortaya ç k yor; özellikle 
de indi imiz pazarlamac l k ve evde hizmet sözle melerinde bu eksiklik 
çok bariz biçimde görünüyor. 
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TARTI MA 
 
 
OTURUM BA KANI- Say n misafirler T SK’in düzenlenmi  oldu u 

bu seminerin son bölümüne gelmi  bulunuyoruz. 
Davetiyelerimizde her ne kadar “soru-cevap bölümü” diyorsa da, biz 

varsa sorular n z , tebli  mahiyetinde olmaks z n yorumlar n z  alaca z ve 
hocalar m zdan cevapland r lmas n  rica edece iz. Ondan sonra da, bizim 
örf ve âdetlerimizde, “gelmesi misafirden, göndermesi ev sahibinden” der-
ler, lütfederse Yönetim Kurulu Ba kan m z Say n Tu rul Kudatgobilik’i bir 
kapan  konu mas  yapmas  ve bizleri yolcu etmesi için kürsüye arz edece-

iz. 
Varsa önce sorular n z  alal m lütfen. El kald rmak suretiyle kendinizi 

belirlerseniz mikrofon size gelecektir. Yine önceden oldu u gibi lütfen is-
minizi, soyad n z  ve temsil etti iniz kurumu belirttikten sonra sorunuzu 
yöneltebilirsiniz. Te ekkür ederiz. 

Buyurun Cengiz Bey. 
CENG Z DEL BA  (T SK Dan man ) - De erli sunumlar  için ho-

calar ma çok te ekkür ediyorum. 
Evet, ibra ölü, art k bundan sonra mümkün de il ama, “ölü” demekle 

de bitmiyor, o müessesenin bir ekilde i lemesi laz m. 
Hocam malumunuz, ibrayla ilgili düzenlemeden önce, Borçlar Kanu-

nu Tasar s n n 15’inci maddesinin son f kras nda aç a imza hükmüne ili -
kin, aç a at lan imzan n bulundu u kâ d n veya belgenin daha sonra senet 
hâlinde düzenlenmesi hâlinde, buradaki hükümlerin imza atan n iradesine 
uygun oldu u, e er aksini savunuyorsa, aksini kendisinin ispat etmesi ge-
rekti ine ili kin bir düzenleme vard , Adalet Komisyonunda ç kart ld ; bu, 
belki de ibralardaki bak  aç s n  da gösteriyor. brayla ilgili hep ne söyleni-
yordu; “kötüye kullan l yor, bo  kâ da imza al n yor, i e girdi inde imza 
al n yor.” Bence kanun koyucu veya haz rlayanlar bu ekilde gördüler ve 
oraya ili kin düzenlemeyi, -ki bu sadece hizmet ili kisindeki ibra de il, di-

er birçok konuda da o aç a imza konusu vard - o müesseseyi tamamen 
kald rm  oldular. braya ili kin 420’nci maddedeki düzenlemenin hayata 
geçmesi mümkün de il, çünkü, hakl s n z, 1 ay sonra kimseyi bulamazs n z, 
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bulsan z bile çok farkl  dü ünecektir, birileri ak l verecektir, birileri önüne 
geçecektir. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. “Yarg ya gitsin, yarg da ispatla-
s n” demek kolay de il. verenler aç s ndan, sürekli bununla u ra mak, 
yarg ya gitmek y prat c  oluyor. Yüzlerce i çinin çal t  bir i letmeyi dü-
ünün, bu çok zor. Da  ba ndaki madendeki bir hizmet ili kisinin sona er-

di ini dü ünün, bankaya yat r lmas  gerekir; maddi olarak mümkün de il. 
Buna ne yap labilir, nas l düzenleme yap l r,  Kanununda m  bir düzenle-
me yapmak gerekir, bu konudaki görü ünüzü almak istiyorum. 

Sözle menin devri konusu, malumunuz, mevzuat m za yeni giren bir 
ey.  Kanunumuzda hiçbir zaman sözle menin devrine ili kin bir hüküm 

olmad ; i letmelerin devri vard , ödünç i  ili kisinde de geçici devir vard , 
sürekli devir yoktu, ama imdi sürekli bir devir geliyor. 

 Kanununun haz rlanma sürecini hat rlarsan z, geçici i  ili kisi asl n-
da ödünç i  ili kisiydi ve mesleki olarak faaliyeti düzenliyordu; maalesef o 
ç kmad , bir türlü de ç kam yor ama, o, Türk sanayisinin üretiminde çok 
ihtiyac  olan bir düzenleme. Onunla birlikte bu sözle menin devrini de er-
lendirebilir misiniz, oraya bir s k nt  getirebilir mi acaba? Borçlar Kanunun-
da böyle bir hüküm var, bu madde, sözle meler ödünç i  ili kisinde de sü-
rekli devredilir gibi bir kötüye kullanmaya neden olabilir mi? 

Bir de her iki hocama bir soru sormak istiyorum. Hep sviçre hukuku-
borçlar hukukundan bahsediyoruz. Malumunuz oldu u üzere sviçre’de i  
hukuku yok,  kanunu yok, Borçlar Kanunu var ve biz sviçre’den onu al p 
Borçlar Kanununa monte ediyoruz. Asl nda, sabahki konu malar m za dö-
necek olursak, evet, sviçre Borçlar Kanunu,  Kanunu içindekini al p ikin-
ci bir  Kanunu olarak uygulamaya koyduk. Bu ne kadar do ru, bu, zaman 
içerisinde nas l olumsuzluklara sebebiyet verecek? 

Kendilerine tekrar te ekkür edip sayg lar sunuyorum. 
OTURUM BA KANI - Te ekkür ederiz Cengiz Bey. 
Ba ka sorusu olan var m ? 
Buyurun Hakan Bey. 
HAKAN YILDIRIMO LU (Koç Holding) - Sunumlar  için her iki 

hocama da te ekkür ediyorum. 
Sabahtan Gülsevil Hocam sunumu esnas nda de inmi ti; malum, re-

kabet yasa yla ilgili konularda ayk r  bir davran  bir ceza ko uluna ba la-
nabiliyor ve ayk r  davranan ki i de öngörülen cezay , miktar  ödeyerek bu 
borçtan kurtulabiliyor. Uygulamada biz genellikle, rekabet yasa  sözle me-
lerini i  sözle melerinden ayr  düzenlemiyoruz, mevcut hizmet sözle mesi-
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nin, i  sözle mesinin içinde rekabete ili kin de bir hüküm konuyor ve i çinin 
rekabet yasa na ayk r  davranmas  durumunda orada da bir cezai art öngö-
rüyoruz. Yeni Borçlar Kanunu bir taraftan buna izin verirken, 420’nci mad-
de, “hizmet sözle melerinde sadece i çi aleyhine konulan ceza ko ulu ge-
çersizdir” diyor. Malumunuz, rekabet yasa , mahiyeti itibar yla zaten tek 
tarafl  bir ceza öngörülebilir, yani i verenin aleyhine bir ceza öngörülmesi 
mümkün de il. Dolay s yla, bu iki madde hükmünü birlikte de erlendirdi i-
nizde, mevcut ya da bundan sonraki i  sözle melerindeki bu cezai artlar n, -
tabii ister istemez hepsi tek tarafl - durumu hukuken nas ld r? 

Te ekkür ederim. 
OTURUM BA KANI - Te ekkür ederiz. 
Ba ka soru var m ?.. O zaman benim de iki küçük sorum var. 
Say n Gülsevil Hoca tebli ini sunarken, i çinin ölümü hâlinde e  ve 

çocuklara ödenecek 1 veya 2 ayl k ücret tutar ndan bahsettiler. Buradaki 
ücret acaba bizim  Yasas nda oldu u gibi ç plak ücret midir giydirilmi  
ücret midir, bunun bir aç kl a kavu turulmas  veya en az ndan bu konuda 
kendi görü lerini lütfederlerse seviniriz. 

Ben i ecam’da endüstriyel ili kilerden sorumlu yöneticiyim. Kuru-
lu lar m zda insan kaynaklar nda çal an yönetici ve di er arkada lar m z, 
ibraname imzalatma esast r, zaman zaman i ten ayr lanlar imzalamak iste-
miyorlar, ibraname imzalamazsa paras n  ödemeyelim mi, ne yapal m filan 
diye pani e kap l yorlar. Ben uzun y llard r kendilerine, asl nda bugünkü 
hukuki ve fiili durum dikkate al nd nda ibranamenin hiçbir fonksiyonunun 
olmad , fuzuli bir kâ t israf ndan ileri gitmedi i ve de hatta ili kileri daha 
da zedeledi i yönünde dü ünce ve kanaatimi söyleyerek, imzalamak istemi-
yorlarsa sak n srar etmeyin, “imzadan imtina etmi tir” diye ahide falan 
gerek yok diyorum. Gene kendi dü ünce ve kanaatime göre (belki atlad m, 
yan ld m nokta olabilir diye bu çekinceyi koyuyorum) unun için gerek 
yok diyorum: 

Bir kere, ibraname zaten i  hukukunda düzenlenmemi ti ama, pratikte 
uygulan yordu. Yarg tay’ n nihai görü üne geldi imizde de, -çe itli zaman-
larda görü leri de i iyor- ibraname asl nda, üzerinde rakam varsa makbuz 
niteli inden öteye gitmeyen bir belge mahiyetindeydi, üzerine rakam koy-
mad n z zaman da, i çinin hak etmi  oldu u alacaklar n  kar l ks z olarak 
ibra etmesini kabul etmiyordu, dolay s yla, siz ibraname ibraz etti inizde de, 
ibranamede yer alan haklar  (fazla mesai, hafta tatili, genel tatil, bayram 
filan) ödedi ini belgeliyordu. imdi bir yanda, belgeleyeceksiniz, bir yanda 
zaman a m  süreleri var. Zaten, 5 y ldan geriye do ru olan hakk n z  talep 
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etti inizde, zaman a m  definde bulundu unuzda, yarg n n, onlar n da 
ödenmemesi konusunda, zaman a m na u rad  konusunda tereddütsüz 
kararlar  var. Zaten ödedi inizi belgelemeniz gerekiyor, ödedi inizi belge-
leyemedi iniz zaman ibraname geçersiz say l yor. Bunlar n ikisini bir araya 
getirdi imizde, ibranamenin bir hukuki yararl l , fonksiyonu olmad  
sonucuna var yordum bugüne kadar ve arkada lar ma böyle söylüyordum. 
Borçlar Kanunundaki bu yeni düzenlemeden sonra da bu kanaatimde bir 
de i iklik olmad . Onun için Hocama u soruyu yöneltece im: Bunun, bu 
söylenenlerin d nda bir hukuki yarar  varsa, bunu bilirsek, o zaman ibra-
name uygulamas n  devam ettirelim, yoksa, en az ndan ben kendi kuru-
mumda, ibraname uygulamas n n zorunlu olmad n , uygulanmad  tak-
dirde çal anla herhangi bir sorun, problem yarat lmamas  gerekti ini söyle-
yemeye devam edece im. 

Yine Hocam z, irketler toplulu unda görev yapan çal an n bir kuru-
lu tan di er kurulu a naklinde muvafakatinin olmas  gerekti ini söyledi. 

irketler toplulu unda görev yapanlar n i  sözle melerine biz de, topluluk 
irketlerine nakledildi inde, bu görevi kabul edece ine dair hüküm koyuyo-

ruz. Burada gene bir çekince koyarak, bu nakil hakk n n kötüye kullan l-
mamas  art yla, sözle meye konan bu hükümlerin mutlak geçerli olmas n , 
yani nakil veya devir s ras nda bir daha art k muvafakat aranmamas  gerek-
ti ini dü ünüyorum. Bu irketler toplulu u asl nda bir yerde tek bir irket, 
ama o irket içinde kurulmu  yavru irketler var. Genellikle insan kaynaklar  
ana irketten yönetiliyor; burada kariyer planlamalar, rotasyonlar, yeni yat -
r mlar, tevsi yat r mlar yap l yor ve bunu topluluk insan kaynaklar n z n 
bütününü dikkate alarak planl yorsunuz programl yorsunuz. Hakk n kötüye 
kullan lmas  hâlini ayr k tutuyorum, o tabii ki ayr  bir hukuki tart ma, karar 
konusudur. Bu artla i e girmi  olan insanlar n i  sözle melerinin topluluk 
irketlerinden birinden birine devrine veyahut da nakline ba ta r za göster-

mi se art k sonradan tekrar muvafakatinin aranmamas n n do ru oldu una 
inan yorum. Biraz önce söyledi im gerekçelere ilave ba ka gerekçeler de 
s ralanabilir. 

Hocalar m z n bugünkü sunu lar ndan sonra öyle bir kanaat olu tu: 
Borçlar Kanunu içinde  Kanununa tabi olmayanlara ili kin bu çal ma 
artlar n n düzenlenmesi acaba do ru muydu? unun için söylüyorum: Bun-

lar n bir  Yasas , hatta belki bir Çal ma Yasas ,  Hayat  Yasas  ad  alt n-
da, bugünkü  Kanununa tabi olanlar-olmayanlar için, gene ayn  kanun 
içinde ayr  bir bölümde düzenlenmesi, art , gene ayr  bölüm hakk nda Sen-
dikalar Kanunundaki hükümlerin düzenlenmesi, art , toplu sözle me, grev 
ve lokavt, yani çal ma hayat n n tümünü tek bir çat  alt nda toplayan bir 
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yasal düzenleme, bu köklü yasa de i iklikleri yap l rken ele al nsayd  daha 
iyi olurdu kanaatindeyim. 

Biraz önce Hocam z n tebli i s ras nda 457’nci maddenin son f kras y-
la ilgili olarak bir jeton dü tü. “Harcamalar n tamamen veya k smen sabit 
ücrete veya komisyona dahil edilmesine ili kin anla malar kesin olarak hü-
kümsüzdür.” Kesin olmayan hükümsüzlük nas l oluyor acaba? Ben bugüne 
kadar pek ey yapmad m; dü ündüm, hat rlam yorum. Yasa bir eye hüküm-
süz diyorsa hükümsüzdür. Az hükümsüz, çok hükümsüz, kesin hükümsüz 
gibi mefhum ortaya ç k yor gibi geliyor. Yanl  m  dü ünüyorum bilmiyo-
rum. 

Hocam yorumlar m ve sorular m bundan ibaretti. 
Te ekkür ederim. 
Gülsevil Hocam önce sizden rica edelim. 
PROF. DR. GÜLSEV L ALPAGUT- En tart mal  konulardan biri 

ibraname. Cengiz Beyin ibranameyle ilgili ele tirilerine kat l yorum. Ancak 
öyle bir sorun var: Gerçekten ibranamelerin kötüye kullan ld  da aç k. 

2008 y l nda stanbul Barosuyla Galatasaray Üniversitesinin birlikte düzen-
ledi i seminerde ben konu mac yd m, ne olabilir ne olamaz diye yine ibra-
name konusunu tart t k. O zamanki Yarg tay Ba kan  dedi ki, “ben bu i te 
40 y ld r çal yorum, bunu bir türlü hâlledemedik.” Bunu hâlletmek de ger-
çekten çok güç. Getirilen düzenlemeyle sorunlara herhangi bir ekilde cevap 
bulunacak m ? O da mümkün de il. 

Önemli bir farkl l k var. u anki uygulamada, e er haklar tek tek say -
l yorsa ve rakam belirtilmiyorsa ibranameyi geçerli say yorduk ve tekrar 
dosyan n içine girip ödenmi  mi ödenmemi  mi tart mas na girmiyorduk, 
me erki çeli ki olmas n. Bazen çeli kili ibranameler oldu u zaman veya 
sözle me devam ederken al nan ibranamelerde, bu gibi durumlarda ayr ca 
inceleme yap lmas  geçerliydi. Ancak, i verenler de Yarg tay’ n kararlar na 
göre kendilerine bir konum al yorlar. “Fazla çal ma ücrete dahildir” dedi-

imiz zaman, Yarg tay da bunu kabul edince, bütün i verenler bordroda 
aylara bölerek, az bir fazla çal ma ücreti yans t yor, ondan sonra da imzay  
al yor ve bu geçerli oldu u için, i çinin tekrar bir talepte bulunmas  hakk  
söz konusu olmuyor. Dolay s yla, bu getirilen düzenlemeler hep kötü niyetli 
uygulamalar n sonucunda. Kimin ba  yan yor? yi niyetli i verenin ba  
yan yor. Dolay s yla, bu uyu mazl klar  da fazlas yla ya ayaca z diye dü-
ünüyorum. 

braname alman n hâlen hukuki yarar  var diye dü ünüyorum, çünkü 
sonuçta bir imzal  belge alm  oluyoruz; imzal yorsa ne âlâ. 1 ay sonra zaten 
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hiçbir i çinin gelip de imzalayaca n  dü ünüyorum, bu bir hayal olacakt r. 
 sözle mesinin devri konusunda soru yönelttiniz.  sözle mesinin 

devri, mesleki anlamda geçici i  ili kisi. Yasada geçici i  ili kisi düzenlen-
mi ; ancak, bürolar arac yla çal ma veya mesleki anlamda geçici i  ili ki-
si bizim sistemde u an için yasal bir çal ma yöntemi de il (uygulamada 
var.) Yarg tay’ n kararlar na da rastl yoruz. Bordro irketi denilen veya özel 
istihdam bürolar n n üzerinde görünüp de esasen çe itli i verenler yan nda 
çal an ki iler daha sonra dava açt klar nda bunlar geçersiz say l yor ve i  
ili kisinin i verenle i çi aras nda kuruldu u, dolay s yla aradaki bordro ir-
ketinin herhangi bir hukuki sorumlulu unun bulunmad  yönünde Yarg tay 
kararlar vermekte. 

“Mesleki anlamda geçici i  ili kisi Türk hukukuna gelmeli mi gelme-
meli mi” sorusu tabii ki tart labilir. Avrupa Birli i’nin 2008 tarihli yöner-
gesi var; orada birtak m güvenceler getirildi. unu söylüyor: “Üye devletler, 
kamu düzenine ili kin olmad kça bu konuda herhangi bir s n rlama getire-
mezler, art k bu i in önü aç lmal ”; Avrupa Birli i’nin bak  aç s  bu. Dola-
y s yla, bir gözden geçirme sürecinde Türkiye’de de, istihdam n önünün 
aç lmas  yönünde belki bu tip bask lar olacakt r, zaman içerisinde de yasal 
bir çal ma türü hâline gelecektir diye dü ünüyorum. 

Geçici i  ili kisi-i  sözle mesinin devri ba lant s nda, burada art k i  
sözle mesinin devrinden ziyade, bu tip yasa d  çal man n, ba tan itibaren 
o i verenin i çisi say lma sonucunu getirdi ini görüyoruz. Dolay s yla, art k 
devir de yok. Kim kârl  ç k yor? Aradaki istihdam kurumu kârl  ç k yor; 
sorumlulu u da yok, aradan s yr l yor. 

Türkiye’de, sviçre Borçlar Kanunundan hükümleri getirdik. Esas nda 
sviçre’de i  hukuku geli mi  de il, sviçre’de ayr  bir  Kanunu yok; bu 

nedenle çok kapsaml . Bunun getirilmesi do ru muydu? Belki esas nda yan-
l  olan bir ey yok, getirilebilir. Birincisi tercüme; her ne kadar tercüme 
olmad  iddia ediliyorsa da, kesinlikle birebir tercüme niteli inde. kincisi 
de, di er  kanunlar yla ba lant  ortaya konulmuyor. En büyük kayg m z; 
Yarg tay’ n veya mahkemelerin, “aa, Borçlar Kanunundaki bu hüküm çok 
i çi lehine, bunu biz uygulayal m, bu bir genel kanundur” endi esiyle veya 
kayg s yla hareket etmeleri. Size ölüm hâlindeki tazminattan da söz ettim. 
Doktrinde de, i çilerin hem k dem tazminat , hem ölüm tazminat ndan ya-
rarlanmas  gerekti i söyleniyor. Bu nedenle de,  Kanununa tabi i  ili kileri 
bak m ndan esas nda uygulay c lara bo luk kavram  hangi hâllerde uygula-
nacak, hangi hükümler ortaya konulacak, bunlar n ortaya konmas  gereki-
yor. 
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Tabii ki, sviçre’den al n ama, onu al rken fazla çal ma kavram n , 
fazla çal ma kar l n n nas l ödenece ini ortaya koymuyorsunuz ama, 
böyle bir hüküm getiriyorsunuz; yani ba lant lar da kesinlikle sa lanm  
de il. 

Say n Erdem Özdemir de bahsetti; cezai art n kar l kl  olmas  ilkesi 
Yarg tay kararlar nda, doktrinde kabul ediliyordu ve bunun da herhangi bir 
tart mas  art k pek kalmam t . Bunun iki istisnas  vard : Bunlardan biri 
rekabet yasa  sözle mesi. Rekabet yasa  sözle mesine yasa zaten aç kça 
tek tarafl  cezai art konulmas na imkân veriyor. Uygulamada unun da ya-
p lmas  mümkün (yasada bundan da bahsediliyor): veren son senelerde 
rekabet yasa  kayd  getiriyor ama, “rekabet olacak i te 2 sene çal ma, ben 
sana bunun kar l nda u kadar ücret ödeyece im” diyor. Bu mümkün. 
Ama, bunu demeden de, e er bir korunmaya de er menfaati varsa, bu art k 
tek tarafl  bir cezai art olarak kabul edilmez; zaten yasa aç kça buna imkân 
veriyor. kincisi de, e itim kar l  cezai art. çiye e itim verdiysem, bu 
konuda da herhangi bir tereddüt yok, mevcut uygulaman n de i tirilmesini 
gerektiren bir durum da yok. Bizim alg lamam za göre, bu zaten bir cezai 
art gibi de de il. Ne yap yoruz? Ne kadar e itim verdin, somut olarak u 

ki iye ne kadar harcad n, süre nedir, gerçekten mesleki kariyerinde bir ge-
li me meydana getirmi  mi? O i çi için ne kadar harcama yapt ysam ben 
zaten onu geri isteyebiliyorum. Alman hukukunda bunu geri ödeme klozlar  
ad  alt nda inceliyorlar; tam bir cezai art de il, çünkü cezai artta cezan n 
miktar  ve zarara u ram  olma olgusuna gerek yok. Ama burada nedir? 
E itim yapt m, u kadar yapt m, urada yapt m; bunu ispat etmem gerekli. 
Dolay s yla, Borçlar Kanununun ilgili hükmünün de bu çerçevede yorum-
lanmas  gerekti ini, orada herhangi bir tereddüt ya anmamas  gerekti ini 
dü ünüyorum. 

Devir an nda r za: 
Say n konu un dü üncesi esas nda benim de içimden geçen dü ünce; 

e er bir irketler toplulu u varsa, bu topluluk içerisinde i çinin bir irketten 
di erine nakline ili kin r zan n önceden al nabilmesi geçerli olmal .  Ka-
nununun 7’nci maddesi, geçici i  ili kisi. Geçici i  ili kisinde, -ki i çiyi bir 
ba ka i verene en fazla 18 ay süreyle nakledebiliyoruz- ne diyor? “Devir 
an nda yaz l  r zas n n al nmas  ko uluyla” diyor ve irketler toplulu unu da 
buna dahil ediyor. Böyle aç k bir hüküm varken bunu uygulamamak kan m-
ca mümkün görünmüyor. Dedi im gibi, olmas  gereken hukuk aç s ndan 
dedi inize sonuna kadar kat l yorum. 

Erdem arkada m, -belki yeni bir tart ma aç labilir- mesela ikale söz-
le mesinden söz etti, makul yarar art n n benimsenmedi ini söyledi. Bun-
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lar, Yarg tay’ n zorunluluk hâllerinde buldu u geçici çözümler, palyatif çö-
zümler. u var: “Niye sulh anla mas  yapm yoruz, sviçre hukukunda sulh 
anla mas  var” dedi. kaleden ne fark  var? Bizim amac m z nedir; i çinin o 
sözle meyi bask  alt nda imzalay p imzalamad . Mahkeme önündeki sulh-
ta bask  olmaz, ama onun d nda, i çiyi siz ofise veya insan kaynaklar na 
ça r p da bir sulh anla mas  imzalatt rd n z zaman yine ayn  korunmaya 
de er menfaatte bir de i iklik olmayacak. Dolay s yla, i  hukukunda bizim 
kayg m z hep u: Kötü niyetli birtak m i verenler var, bu kötü niyetli i ve-
renlere kar  biz oldukça kat  düzenlemeler kabul etmeliyiz ki, kötü uygu-
lamalar n önünü alal m. 

çi için ihbar önelleri niçin azalt lmal ? Orada da i verenin korunma-
ya de er menfaatini görmü . Her zaman i çinin ç k p gitmesi ola an durum 
de il, aksine uygun olan, ihbar önellerine uyulmas . hbar önelinde i çininki 
niçin daha uzun olmas n? Orada da yine, tipik, klasik ba ml l k ili kisin-
den, i çinin daha zay f taraf  olu turdu u dü üncesinden hareket ediyoruz. 

çinin ölümü hâlinde ücret, Borçlar Kanununa tabi i çiler için uygu-
lanacak dedim; bu benim görü üm. Ç plak m , giydirilmi  mi? Bir aç kl k 
olmad na göre, ç plak ücret olmas  gerekir diye dü ünüyorum. 

Benim diyeceklerim bu kadar. 
Te ekkür ediyorum. 
DOÇ. DR. ERDEM ÖZDEM R- Ben de bütünlük içinde cevap ver-

meye çal aca m, çünkü hem ibraname sorusu bana yöneltildi, hem de 
Gülsevil Hocam, gördü üm kadar yla ikale ve sulh ili kisini de bir soru ola-
rak yöneltti. 

Hakan Beyin sorusuna da bir katk da bulunmak istiyorum. Evet, reka-
bet yasa nda tek tarafl  cezai art var; tebli imde alt n  çizmeyi unuttu u-
mu fark ediyorum.  hukukunda kar l kl l k ilkesinden bahsettim. Art k 
edimlerin, sinallagmatik yap n n sözle menin bütününe yay ld n  ve kar -
l kl l k, yani sen bir yük getiriyorsan, onun kar l nda bir ey vereceksin 
felsefesinin sözle menin tüm hükümlerine yay ld n  ifade ettim. Bat  Av-
rupa’da bunun en somut, en canl  örne i rekabet yasa  sözle mesidir. Bu 
konuda iki yay nlanm  çal mam var, ikisinde de belirttim; hemen hemen 
tüm Avrupa devletlerinde yasal düzenlemeyle rekabet yasa n n bedava 
getirilemeyece i kabul edilmi tir. Sen i çiye “2 sene dur bakal m, çal ma” 
diyorsan, bunun kar l nda da bir para vereceksin. Bu para nedir? Ücretini 
vermeyeceksin, ücretinin 10’da 1’ini, 5’te 1’ini, 7’de 1’ini, -baz  ülkeler 
oran getirmi , baz  ülkeler serbest b rakm - mutlaka bir kar l k ödenmesi 
gerekiyor. Bir ad m daha atay m; Fransa’da böyle bir düzenleme yoktu. 
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2002 y l nda Frans z Yarg tay’ , böyle bir düzenleme olmamas na ra men, 
“rekabet yasa n n mutlaka kar l kl  olmas  gerekir” görü ünü ortaya att . 
Bu karar büyük bir yank  uyand rd . Borçlar hukukçular  dediler ki, “böyle 
bir ey olabilir mi?”  hukukçular  da, “evet, olabilir” dediler. Frans z Yar-
g tay’ n n görü ü yerle ik görü , içtihat hâlini ald . Hatta Fransa’da hâlâ bir 
yasa yok ama, toplu sözle melerde rekabet yasa  konusunda kar l k öngö-
rüyorlar. Hatta benim iddiam u: Bir kanun 2011 y l nda rekabet yasa nda 
kar l k öngörmüyorsa, o kanunun Anayasa’ya ayk r  oldu unu, böyle bir 
ey mümkün de il diye dü ünüyorum aç kças . 

braname konusunda hem stanbul Barosunda bir seminer çal mam 
vard  (ba ms z kitap olarak yay mland ), hem de Doçentlik tezimde ibra-
name konusunu, i  hukukunda ispatla ilgili çal mamda kapsaml  biçimde 
inceledim. 

braname konusunda gerçekten bir çözüme varmak kolay de il, biz 
bulam yoruz bu çözümü; Gülsevil Hocam ifade etti, Yarg tay da bulamad -

n  söylüyor, Bat l lar da bulamam lar. Mesela bunu Frans zlar çok tart t -
lar. Bir dönem öyle bir ey getirdiler: bra sözle mesi yap yorsun, 3 ay 
içinde i çinin buna itiraz hakk  var. çi notere gidip de ben bunu kabul et-
miyorum diye i verene ihtarname gönderiyorsa hükümden dü üyor, ama i çi 
3 ay içinde pasif kal rsa, hareketsiz kal rsa bu ibraname geçerlilik kazan yor. 
Frans zlar bakt lar bu madde de yürümüyor. Asl nda bu getirilen, sviç-
re’den model olarak al nan madde de biraz ondan esinlenmi , yani öyle bir 
felsefesi var: çinin i verene olan ba ml l  belli bir süre sonra zay flar, 
zay flay nca hür iradesini kullan r falan falan; ama bu da sa l kl  bir dü ün-
ce de il. Frans zlar bu kanunu da de i tirdiler ve art k sadece “Reçu pour 
solde de tout compte” dedikleri eyi sadece basit bir makbuz olarak yorum-
lamaya ba lad lar. Bat ’da bu i  bu ekilde çözümlenmedi; Bat ’da sulh söz-
le mesi önplana ç kt . 

Sulhun mant  u (Hocam n sorusuna cevap olarak da onu verece-
im): çi ve i veren aras nda alacaklar belirli de olabilir, belirsiz de olabilir. 

Belirli olan; sözle me feshedilmi tir, k dem tazminat  alaca  vard r, k dem 
tazminat  X lirad r. Bunun art k tart lacak bir taraf  yok, bu paray  i çiye 
ödeyeceksin, nokta. Taraflar aras nda belirsiz alacaklar da olabilir; fazla 
mesai mesela bunun tipik örne i. O kadar belirsiz ki, i çi mahkemede iki 
tane tan k buluyor, fazla mesai bir anda inan lmaz rakamlara ula yor. Biz 
raporlarda ortalama yol bulmaya çal yoruz, ama yine de son derece yüksek 
fazla mesai iddialar yla kar  kar ya kal yoruz. Ha, belirsiz bir alaca , ta-
raflar kar l kl  fedakârl kta bulunmak suretiyle bir hukuki sonuca, bir bar -
ç  sonuca yönlendirmeliler diye dü ünüyorum. Bunun zaten çok tipik bir 
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örne i i  kazalar na ili kin ibranamelerde ya an yordu. Ona ibraname diyor-
duk ama, bana göre sulh görünümünde bir hukuki i lemdi. Yarg tay burada 
aç k orans zl k kriterini uyguluyordu. Yani, i çi i  kazas na u rad , bir zarar 
var ve diyelim ki i veren de 50 bin liral k bir ödeme yapm . çi dava aç -
yor. Gerçek zarar ne kadar? 20 bin lira. Aç k orans zl k var m ? Var. 30 bin 
liray  al r. Ama, gerçekte fark 5 bin liraysa, 7 bin liraysa, yüzde 10, yüzde 
15, böyle bir farkl l k varsa, ha, o zaman, sen bu paray  ba tan ald n, art k 
fark  isteyemezsin deniyordu; bana sorarsan z bu isabetli de bir yakla m 
biçimiydi, önceden ödeyen i vereni ödüllendiren, bunu te vik eden de bir 
düzenlemeydi. Dolay s yla, Borçlar Kanununun ibranameye ili kin “tazmi-
nat alacaklar na da uygulan r” ifadesine de hiç kat lmad m  belirtmek isti-
yorum. 

braname asl nda bence yanl  bir formülasyon, ayn  ikalede oldu u 
gibi.  Güvencesi Yasas n n devreye girmesiyle beraber sözle menin sona 
ermesine ili kin anla malar gündeme geldi. Tebli imde de belirttim; ilk akla 
gelen formül ibrayd . bran n bu i e çözüm olmayaca  zaten ad ndan belli; 
bir alacaktan vazgeçmeye ili kin hukuki i lem. Bu olmaz, i e iade davas  
hakk ndan bu ekilde vazgeçmezsin. Zaten Yarg tay hemen silip att  onu. 
kale, asl nda pasif, kullan lmayan bir kurumdu; klasik hocalar m z n kita-

b nda, mesela Nur Çelik Hocam z n kitab nda, “taraflar anla arak sözle me-
yi feshedebilirler” diye yazard . Güzel ama, bunun ko ullar  nedir, o yaz-
mazd . O al nd  ve bu i e monte edilmeye çal ld . Ama, ikale bamba ka 
eyler yaratt ; bir kere, i sizlik sigortas  sorununu, k dem tazminat n n vergi-

lendirilmesi sorununu yaratt . Bir de, üstüne üstlük tuhaf bir ey. Fransa’da, 
“yüzde kaç istifa var, yüzde kaç i veren feshi var” diye bir istatistik yapm -
lar, istifa oran  yüzde 10 civar nda, i veren feshi yüzde 90’dan fazla. 
kalelere istatistik olarak bakt m zda, teklif kimden geliyor? verenden 

geliyor. Bu teklif i verenden geliyorsa, bunu anla mal  bo anmaya çevirme-
nin ne anlam  var? Dolay s yla, asl nda bir anla ma yok. Bence sözle meyi 
fesheden gerçekte, arka planda i veren. verenin sorunu, i  güvencesini 
bloke edebilmek. 

Bu öyle formüle edilebilir (Frans zlar bu ekilde formüle ediyorlar, 
sviçreliler de bunu yap yorlar): Sözle meyi i veren fesheder, i veren fes-

hetti i için konu vergi aç s ndan netle ir. Gülsevil Hocam orada hakl ; kro-
nolojik olarak büyük bir zaman n geçmesi mi laz m? Ertesi gün oturabilir-
ler; çünkü o da pe i s ra de il mi, o da ikaleyle ayn  süreçte olmuyor mu? 
Evet, ayn  süreçte oluyor. Ertesi gün i çiyle otururlar, i veren der ki, ben 
senin sözle meni geçerli nedenle feshetti imi dü ünüyorum ama, sen aksi 
kanaatte olabilirsin, ortak bir noktada anla al m. Ha, bu noktada anla ma 
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yoluna gidebilirler, bunu bu ekilde formüle edebilirler. Sorun bence 
formülasyonda, hukuki enstrümanlar , hukuki formülleri do ru biçimde kul-
lanmakta. kalenin do ru bir formül olmad n  dü ünüyorum. Fransa’da bir 
ad m daha att lar ve ikaleyle ilgili özel düzenlemeler getirdiler, ekonomik 
fesihlerde özel düzenlemeler getirdiler (i sizlik sigortas ndan yararlanma 
gibi.) Öyle bir ey yap l rsa ikale kullan labilir, ama mevcut hâliyle s k nt l  
bir hukuki kurumdur diye dü ünüyorum. 

Dolay s yla, ibraname kavram  Borçlar Yasas n n yürürlü e girmesiy-
le beraber, evet, sadece basit bir makbuza dönü ecek. smiyle bile tutarl  
de il, çünkü ismi ibraname, günün sonunda alt na bakt n zda, makbuz; 
böyle ey olmaz. Bunun yan nda, di er hukuki enstrümanlar n kullan lmas -
na da yarg n n izin vermesi gerekti ini dü ünüyorum. verenle i çi aras nda 
bar ç  çözüm yollar n  tüketen bir anlay  da desteklemedi imi ifade edi-
yorum. 

Son söz olarak da unu söyleyeyim (Gülsevil Hocama kat lmad m 
bir nokta): Ben sviçre hukukundan hiçbir ey al nmas na taraftar de ilim. 
Art k 2011 y l nda, bizim sviçre’den alaca m z de il, sviçrelilerin gelip 
de bizden ö renmesi gereken eyler vard r diye dü ünüyorum. Belki biraz 
ukalal k ediyorum, özür dilerim. 

Sözlerim de bu kadar. Te ekkür ederim. 
OTURUM BA KANI- Te ekkür ederiz Hocam. 
Hocam imdi siz söylerken bir yandan da dü ünüyoruz. braname ko-

nusunda dü ündü ümüzde, hukuken ihtilafl  bir konu olmas  laz m ve bu 
ihtilafl  konu taraflar aras nda görü ülmeli, görü me sonunda bir pazarl k 
olmal , pazarl k sonunda bir noktaya gelip anla ma olmal , o anla ma nokta-
s nda da sulh anla mas  imzalay p taraflar hatta kar l kl  olarak birbirlerini, 
talep, dava haklar ndan feragat etmek suretiyle ibra etmeliler.  hukukunda 
durum böyle de il.  hukukunda, geçmi ten bu yana gelen ili ki var, o ili -
kiler içinde ödemeleri yapm s n z, sonunda da art k akit sona erdi inde 
i çiye diyorsunuz ki, gel beni ibra et. Biraz önce sizin de söyledi iniz gibi, 
bilindi i gibi, makbuzla ödeme, belgeyle ispat etme yükümlülü ü oldu una 
göre, kanun koyucu una temiz temiz, “i  hukukunda ibra olmaz” deyip de 
ç ksayd , hiç bizi de böyle u ra t rmasayd , bunlar  bu kadar ihtilafl  hâle 
getirmeseydi. Kanun koyucunun amac , kanunlar n amac , ihtilaf yaratma-
mak, varsa yarat lanlara çözüm üretmektir. Ama imdi görüyoruz ki, bu 
düzenlemeler yeni çözümler yarat yorlar; yani “ka  yaparken göz ç karma” 
diye bir tabir vard r, onun gibi geliyor. 

Hocalar m z n ba ka ilave edece i bir nokta yoksa, biraz önce, gelmek 
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misafirden, göndermekten ev sahibinden dedik ama, onu biraz daha düzelte-
rek, davet sahibini, lütfederlerse son sözlerini almak ve bizleri u urlamak 
üzere kürsüye davet ediyoruz. 

TU RUL KUDATGOB L K- Önce u tespitimi yapmal y m: T SK 
olarak öyle bir zamanlamayla yeni Ticaret Yasas n  ve Borçlar Yasas n  ele 
alm z ve o kadar co kulu ve bilgili bilim adamlar n  buraya davet etmi iz 
ki, sizin de benimle payla t n za emin oldu um bir co kuyu ya ad k. Do-
lay s yla, Profesör Alpagut’a ve Erdem karde ime çok te ekkür ediyorum. 

unu gördüm: Türk Ticaret Yasas  57 sene, Borçlar Yasas  85 sene 
evvel çat lm , yap lm , bu kadar sene ülkeme hizmet etmi . Bugün yeni bir 
yasaya kavu man n s k nt s n , yeni yasayla çal ma hayat n n mecz edilme-
si meselesini konu uyoruz. 

Özdemir’in söyledi i hakikaten do ru; bunu sviçre’den mi almal y-
d k, yoksa ba ka dinamik bir sanayi ülkesinin yap s n  Türkiye’ye mi tercü-
me edip adapte etseydik? En do rusu da tabii, medeni hukukçularla, borçlar 
hukukçular yla i  hukukçular n  birlikte çal t rsayd k. Türkiye olarak bu 
eksi imizi, birkaç defa gördü üm gibi, burada da görüyorum. 

Burada yapt n z, suallere verdi iniz cevap dahil her husus, yar n sa-
bahtan ba layarak de ifre edilecek, bir kitap hâline getirilecek ve her iki 
komisyona gönderildi i gibi, yüce Meclisin 550 milletvekiline gönderilecek, 
bütün üniversitelere gönderilecek, kanaat önderlerine gönderilecek. Zan-
netmeyin yaln z buradaki 300-400 ki i sizi dinledi ve bu i  burada kald , bu 
i in pe ini b rakt k, bunu asla zannetmeyin; tam takipçisi olaca z. kincisi; 
bu kanunlar n arkas nda, ikincil mevzuat olarak ortaya ç kacak 25 yönetme-
lik vesaire gibi çal ma var, bu konuda da i in takipçisi olaca z ve bunu da 
yapaca z. 

Efendim her ey bir defada bitseydi, beraber çal sayd n z, siz i  hu-
kukçular yla medeni hukukçular çok güzel bir âlem içinde bulu sayd n z da 
bu olaylar güllük gülistanl k bitseydi daha m  iyi olurdu? Evet, daha iyi 
olurdu. Bir ey daha söyleyeyim.  hukuku ve çal ma hukuku öyle dina-
mikler, ya yor ki, bugün gelen kanun, bizim bugün yapmakta oldu umuz 
i leri ihata etmiyor, ta m yor. Bak n, aç k söyleyeyim, biz bugün art k tek-
nik i çi çal t rma konusunda meslek standartlar n  yap yoruz. Bugün 100-
150 civar nda meslek standard n  bitirdik ve art k mesleksiz i çilerimizin 
meslekleri var. Birinci s n f kaportac n n ne oldu unu Avrupa tarifindeki 
gibi yapt k ve bunlar Resmi Gazetede yay mland , yürürlü e girdi. Bu sene 
sonuna kadar meslek standartlar n  250 mesle e ç karaca z ve önümüzdeki 
sene sonunda da 1000 küsur mesle in tarifini ve standard n  yapm  ve Tür-
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kiye’yi art k, Avrupa çap nda insanlar  olan ve imzalad m z brövelerin 27 
Avrupa ülkesinde geçerli oldu u bir meslek standard na getirmi  olaca z. 
Dolay s yla, yeni olayda Türk hukukunun da bu ileri, bu dinamik hususa 
ayak uydurmas  gerekecek. 

ki; atipik çal malar. Bugün Türkiye’deki en büyük kavgam z, kurulu 
sanayi kapasitesini mümkün oldu u kadar yüzde 100’lere yak n biçimde 
kullanabilme imkân d r. Bak n, burada “ça r  üzerine çal ma” konu ulma-
d . Cumartesi, pazar fabrika bo  mu duracak? O kurulu kapasiteyi, milyar-
lar, dolarlar yat rd m z siyasi tezgâhlar , bilgisayarl  dizayn yapt m z 
eyleri bo  mu tutaca z? Hay r. Burada yeni bir çal ma nevi, “atipik ça-

l malar” diye bir husus var; maalesef bunun Borçlar Yasas nda ismi dahi 
geçmiyor. Sizin söyledi iniz yaln z pazarlamac lar ve evde çal ma. Bu da 
geçti. Bu da ke ke 20 sene evvel yap lm  olsayd . Küçümsemiyorum ama, 
yeterli de il; siz de ayn  eyi söylediniz. 

Dolay s yla,  Yasas , çal ma hukuku tipik olarak yepyeni hususlara 
aç k ve maalesef kanun koyucuyla beraber sevk ve idare, Management, bu-
nu ba tan her gün yarat yor. 

bra konusu; Türkiye ibranameden vazgeçemez, sistem vazgeçemez, 
bir yol bulacakt r. Ben inan yorum; burada oturan benim bütün de erli arka-
da lar m, yöneticilerim yar n sabahtan itibaren, kanun ç ksa da, 1 Temmuz 
2012 olsa da yeni baz  enstrümanlar  geli tirecekler ve bize “ey MESS, ey 
T SK, bunu böyle yap n” diye ö reteceklerdir, çünkü bu dinamik bir sektör. 

Bu seminerin yerine vard n , gayesini elde etti ini görüyorum. Dün 
ve bugün sabah konu an iki de erli Komisyon Ba kan na ükran sunuyo-
rum. Biri, Türk Ticaret Yasas nda 700 oturum düzenlemi , di eri Borçlar 
Yasas nda 430 oturum düzenlemi . Çal m lar, gönül vermi ler, ak l ver-
mi ler, tercüme etmi ler, örnek alm lar, bakm lar ve bugün 1600 maddesi 
Ticaret Yasas nda, 700 küsur maddesi Borçlar Yasas nda olmak üzere yep-
yeni ve önümüzdeki 50 senenin, 60 senenin, 70 senenin kanunlar n  ortaya 
ç karm lar. Bir kere, bu bilim heyetlerine ükran borcumuz var. Çok mü-
him i  yapm lar. Dolay s yla te ekkür ediyorum. Ke ke di er kanunlar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapt  kanunlar n alt nda bu kadar büyük 
ekspertiz olsayd  diye içimden geçiriyorum. Ama eksikler var; söylediniz. 

Biraz evvel sizin yana yak la anlatt n z eksiklikler ve uygunsuzluk-
lar bu kitab m zda, yar nki kitab m zda tek tek yer alacak; hatta, olaylar size 
de gönderilip baz  yerlerinin alt n  çizmeniz dahi sizden istenebilecek. Ni-
çin? Bunun takipçisi olmak için, bunu yapaca z. 

nan yorum ki, 1 Temmuz 2012’de özellikle çal ma hukuku aç s n-
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dan, -di er konular aç s ndan gayet tabii ben de iddialar na kat l yorum- 
mükemmel, mükemmele yak n bir Ticaret Kanunumuz ve mükemmele ya-
k n bir Borçlar Kanunumuz elimizde olacak. 

Sizleri dinlerken eski günlerime döndüm. Ben, rahmetli Ferit Hakk  
Saymen’in asistan  olacakt m. Üniversitenin 2’nci s n f nda iki seçimlik 
hakk m vard , ya deniz hukukunda doktora yapacakt m, ya i  hukukunda. 
Bana çevrem dedi ki, “yahu, Türkiye’nin üç taraf  deniz, deniz ticareti çok 
geli ecek, Türkiye deniz ülkesi olacak, sen bu Yunanl lara bakma, biz on-
lardan ileri gidece iz, aman deniz hukukunu ö ren, Lloyds hukukunu ö ren, 
unu ö ren bunu ö ren.” Deniz ticaret hukuku biraz dikkatimi çekti, fakat 

deniz hukuku hocam bana o gün biraz farkl  geldi, be enemedim, fazla se-
vemedim; Ferit Hakk  Hocaya da bay ld m. O zaman 60 küsur ya ndayd  
ama, fevkâlade yak kl yd . Almanca ve ngilizceyi ana dili gibi konu u-
yordu ve bütün dünya literatürünü biliyordu. Boyumca kitap yazm  bir Ho-
ca. Dedim ki, ben olsam olsam i  hukukuna asistan olurum ve 2’nci s n fta 
asistan olmaya talip oldum. Rahmetli babac mla Ferit Hakk  Bey Hukuk 
Fakültesini ayn  s ralarda okumu lard . Babam elimden tutup götürdü, “Ferit 
eti senin kemi i benim, al bu çocu u asistan yap, adam et” dedi. Üniversite-
de daha 2’nci s n fta seçimlik dersteyim. Ferit Hakk  Bey bana “Almancan 
nas l?” diye sordu. “Zay f” dedim. “Hemen Goethe’ye git Almanca ö ren-
meye ba la, seni asistan alaca m” dedi. Böyle ba lad m. Arkas ndan, maa-
lesef 1960 ihtilalinde benim Hocam  üniversiteden att lar (bu tabirimi affe-
din.) 167 profesörle beraber dünyan n en büyük bilim adam , -benim inan-
c ma göre hâlâ büyük adam, onun kitaplar  hâlâ Türk i  hukukunun temelini 
te kil ediyor- Ferit Hakk  Beyi de üniversiteden att lar; ben de üniversiteden 
so udum ve benim Hocay  üniversiteden atm larsa, benim burada i im yok, 
gidip kendime ba ka bir i  bakay m dedim. Ama doktoraya da ba lam t m, 
yar  yolu da geçmi tim, üç kitap imtihanlar na gelmi tim ki, Kemal 
O uzman’ n eline dü tüm. Kemal O uzman Hoca beni büsbütün yo urmaya 
çal t . D ar dan çal arak gitti im için biraz ezildim, biraz da asistan mua-
melesine tahammül edemedim. Ondan sonra, kendime ba ka bir yol bulay m 
dedim ve ilk i  olarak da, bugün Ba kan  oldu um Konfederasyona, profe-
sör Münir Ekonomi’nin emrinde avukat olarak girdim. 38 sene sonra Allah 
bana nasip etti, bu Te kilata Ba kan oldum. 

Bak n, benim hayat hikâyemde Türkiye veren Sendikalar  Konfede-
rasyonu ve bu bilim insanlar  çok mühim bir rol oynad . Gerek profesör Fe-
rit Hakk  Saymen’i, gerek profesör Kemal O uzman’  ve Allah ba m zdan 
eksik etmesin, profesör Münir Ekonomi’yi ve sizleri, bilim insanlar  olarak 
bu co kunuzu, anlatt n z konularla yüre inizi birle tirmenizi büyük bir 
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takdirle kar l yorum. Hem Alpagut’un, hem Özdemir’in co kusunu büyük 
bir takdirle görüyorum. Türk i  hukukunun gelece i vard r, iyi ellerdeyiz, 
sa lam ellerdeyiz, sa lam beyinler taraf ndan kontrol ediliyoruz diyorum 
kendime. 

imdi Türkiye’yi Avrupa’ya ta mak laz m. Avrupa Birli i’ne tam 
üye olmak için de il, Acquis communautaire’nin tamam n  Türkiye’ye ge-
tirmek için Avrupa’dan vazgeçmememiz laz m. 

Ba bakan, yeni dalga Türkiye’yi gene te et geçsin diyecekse onun ha-
z rl n  yap p Türk sanayini bu yeni devrede haz rlay p ortaya ç karmam z 
laz m. 

Bu salonun insanlar na ben yaln z, bu 400 ki inin iki gün devaml  ola-
rak buraya gelip bu semineri büyük bir dikkatle izlemesinden dolay  te ek-
kür etmiyorum; te ekkürüm, onlar n yar n bu i e verecekleri emek ve i  hu-
kukunun ve çal ma hukukunun geli mesi için tatbikatta gösterecekleri ma-
haret içindir. 

Biz yeni devrenin insanlar y z. Söyledi im hocalarla asistanl m n 
ba lang c ndan bugüne kadar geçen hayat mda, ömrümün ciddi bir bölümü-
nü tamamlam  hâldeyim. Ama co kum u: Türkiye’nin sanayisi bugün 
dünya sanayisine kafa tutuyor. 126 ülkeye sanayi mamulü ihraç ediyoruz; 
Türk i çisiyle, Türk mühendisiyle bunu yap yoruz. Türk bilim adamlar  bize 
yol gösteriyor. Türk mühendisleriyle, Türk ara t rmac lar yla dünyan n art k 
çekindi i bir sanayi ülkesi olduk. imdi T SK’in buna devam etmesi laz m. 
Bunu yaparken de, i çi konfederasyonlar m z  ve onlar n de erli ba kanlar -
n , yöneticilerini ve birey olarak i çilerimizi yüceltiyorum. Bugün 126 ülke-
ye sanayi mamulü ihraç ediyorsak, bu Türk i çisi sayesinde olmu tur. Hepsi, 
-burada g yaplar nda tekrar söylüyorum- elleri öpülecek Türk i çileridir; ben 
bunu T SK Ba kan  olarak bütün kalbimle söylüyorum. 

Bu yeni devrede Türkiye’ye güveniyorum, Türk i çisine güveniyo-
rum, Türk bilim adam na güveniyorum, T SK’e de güveniyorum, onu da 
aç kça söyleyeyim. T SK gibi te kilatlar n da var olmas  için çaba sarf ettik 
ve bunun devam etmesi için bunlar n ayakta kalmalar na güveniyorum. 

Yar n Ankara’ya gidece iz ve 2821 ve 2822 say l  yasalar için Say n 
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan n n huzurunda Üçlü Konseyde belki son 
defa olarak yasalara son eklini verece iz. Bu i i bitirir bitirmez de, Çal ma 
ve Sosyal Güvenlik Bakan ndan rica edece im, bu son tasar lar  üniversite-
lere göndersin, sizlerin kritikleri tekrar ortaya ç ks n ve bu yeni kanunlar  
bilimin bak  aç s na göre yapm  olal m diyece im. Bu toplant y  yar n 
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan na bu ekilde, burada çekilmi  foto raf-
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lar  da göstererek, sizin resimlerinizi havi bro ürleri vererek anlataca m. 
Bugünkü toplant m z yerine vard ; bundan dolay , bu i i tertip eden 

ba ta Genel Sekreterim Say n Bülent Pirler ve ekibine ve 23 tane i  kolunda 
benimle beraber çal an T SK’in de erli üyelerine, siz de erli misafirlerimi-
ze ve bu i e büyük emek veren siz bilim insanlar na te ekkür ve ükran su-
nuyorum. 

Hepinize çok te ekkür ediyorum. 
Say n Ali Nafiz Konuk katk lar n zla bu oturumu çok güzel yönettiniz; 

size de çok te ekkür ediyorum. Bu ba ar lar n bu ekilde devam etmesini 
diliyorum. 

Çok te ekkürler. 
***** 
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